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 "ג אדר ב תשע"וי תאריך:        לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 2016מרץ  23 

 
 02-2016-0064סימוכין: 

 
 

 3/2016 מכרז פומבי מספר
 לאספקת מוצרי טקסטיל עבור המרכז הרפואי הלל יפה

 
 

"המזמין"( מזמין בזה הצעת מחיר לאספקת מוצרי טקסטיל עבור  –המרכז הרפואי ע"ש הלל יפה )להלן  .1
  "הטובין"(. –המרכז הרפואי הלל יפה )להלן 

 
 הז במכרזהנכם מוזמנים להגיש הצעותיכם לאספקת הטובין בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים  .2

 ובמסמכים המצ"ב.
 
  08:00ה בין השעות -את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש ביחידת הגביה של המזמין, מול חדר המיון, בימים א .  3

 ש"ח, שלא יוחזרו בכל מקרה, לכל חוברת מכרז.  500תמורת תשלום סך של   15:00ועד השעה 
 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.
( בכתובת:  המרכז הרפואינוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של המרכז הרפואי הלל יפה )להלן: 

http://hy.health.gov.il 
 
במסירה  3/2016 את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז מס' .4

"המועד הקובע"( בתיבת המכרזים,  –)להלן   13:00בשעה  13/04/2016עד ליום אישית )לא לשלוח בדואר( 
 שבמשרדי המזמין, משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי.

 אין לציין את שם השולח על המעטפה.
 
אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז  .5

כים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמ
 לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

 
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בהוצאת הזמנה זו כדי  .6

 נה לפועל.לחייב את המזמין להוציא את ההזמ
 
לגב' שרית הינדי, מנהלת מערך הטקסטיל, באמצעות פקס מספר   בכתבלפרטים נוספים ניתן לפנות  .7

 חדרה. 169או בכתובת ת.ד.  04– 6304321
 המזמין לא יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.

 בלבד. 03/04/2016פניות יתקבלו עד ליום 
 

 בברכה,
       

 עו"דמיכל דיקשטיין, 
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי

 
 העתק:
 כאן בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, דר' א.
 כאן. יועצת משפטית, ,ל. רוןעו"ד 

 כאן. ,משעלי, מנהלת כספים רו"ח ל.
 כאן. מערך טקסטיל, תמנהל הינדי, גב' ש.
 כאן. מנהל אפסנאות משקית, לוזון, מר נ.
 תיק
 ת.ת
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 3/2016 מכרז פומבי מספר
 עבור המרכז הרפואי הלל יפה מוצרי טקסטיללאספקת 

 
 
 

 תכולה :
 
 מסמך א'. –תנאים כלליים של המכרז  .1

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. –' אנספח  
 
 מסמך ב' – הטובין והדרישות לאספקתםמפרט  .2
 
 מסמך ג'. –הצהרת המשתתף במכרז והצעת מחיר  .3
 
 מסמך ד'. –תשקיף משתתף  .4
 
 מסמך ה'. –דוגמת הסכם  .5

 .אישור קיום ביטוחים -נספח ביטוח  -נספח ג' להסכם  
 
 מסמך ו' –כתב ערבות  נוסח . 6
 
 מסמך ז' –ניתוח אמות מידה  . 7
 
 .מסמך ח' –לייצור פרטי טקסטיל ואומדן כמות שנתי  יםמפרט . 8
 
 מסמך ט'.  –התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע  .9
 
 
 

 
 על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו האמורים לעיל.

על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין, היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת בתוך התקופה הקבועה 
 ד הקבוע במכרז.להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במוע

אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו, כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות, 
 ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו.
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 מסמך א'
 3/2016 מכרז פומבי מספר

 עבור המרכז הרפואי הלל יפה לאספקת מוצרי טקסטיל
 

 תנאים כלליים
 

 כללי .1
 

"המזמין"( מזמין בזה הצעות מחיר לאספקת מוצרי  –המרכז הרפואי ע"ש הלל יפה )להלן  1.1
"הטובין"(, בהתאם לצרכיו במהלך תקופת  –טקסטיל עבור המרכז הרפואי הלל יפה )להלן 

 ההתקשרות ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז שלהלן.
 

 בי עלות הטובין.המרכז הרפואי ערך אומדן כספי מוקדם לג 1.2
למרכז הרפואי הזכות להחליט כי הצעה הסוטה באופן מהותי ובלתי סביר מהאומדן הכספי  

 המוקדם תידחה, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המרכז הרפואי לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.
 

 בהתאם לנוסח ההסכם שבמסמכי המכרז, מסמך ה'.ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעשה  1.3
 

המזמין יהא זכאי לאכוף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז ובהתאם לתנאי ההסכם  1.4
 המצ"ב.

 
 את הזכייה במכרז זה בין מספר מציעים. לפצלהמזמין שומר לעצמו את הזכות   1.5

 
 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר.  1.6

 
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2
 

 שלהלן: המצטברים, בתנאים במועד הגשת ההצעותרשאים להשתתף במכרז זה העומדים,  
 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. 

 
היקף הנדרש במכרז זה השנים האחרונות באספקת מוצרי טקסטיל למוסדות ב 5 -למציע ניסיון ב 2.1

 המציע לרכוש את מסמכי המכרז. על 2.2בכל שנה.
 

על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית, לא צמודה,  2.2
 .14/07/2016עד ליום  30,000לפקודת המזמין, על סך 

 
הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש להחליף 

 ערבות זו בערבות כאמור בהסכם המצ"ב.
 

 לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו.  
 

המזמין יהא רשאי להגיש את הערבות לגביה כל  אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי 
 תנאי מסמכי המכרז.

 
על שם  1976 -הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו והתצהירים ציע האישורים למ 2.3

 , לרבות: המציע
 

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי  .א
או שהוא פטור מלנהלם  1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ופקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ו

ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות 
 שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
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ין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו תצהיר המאומת על ידי עורך ד .ב
 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים חוקביותר משתי עבירות לפי 

, נוסח התצהיר מצ"ב למסמכי 1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-"אתשנ(, הוגנים
 המכרז, נספח ב' למסמך זה.

 
 תאגיד הרשום כדין בישראל. –המציע הינו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד  2.4

 
התראה ב והוא אינו חברה מפרת חוק או שהיא   למציע לא קיימים כל חובות לרשם החברות 2.5

 מפרת חוק.לפני רישום כחברה 
 

ד חתיכות ב 2-ו ,24/1גודל של מטר מרובע מסוג חוט חתיכות בד ב 2המציע יצרף למסמכי המכרז   2.6
הבדים הנ"ל יהיו זהים לבדים מהם מיוצרים הטובין . 40/2בגודל של מטר מרובע מסוג חוט 

 הנדרשים על פי מכרז זה.
 

מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך  תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז, אי 2.7
 המכרזים. תבוועדובטרם הדיון  יגרום לפסילת ההצעה על הסףכלשהו 

 
 
 דרישות כלליות למכרז ולביצוע הטובין  .3
 

 מערך הטקסטיל של המזמין, הגב' תלפני הגשת הצעות מחיר במכרז זה, רשאי המציע לפנות למנהל 3.1
, על מנת לראות דוגמאות מוצרי הטקסטיל  13:00עד  8:00בימים א' עד ה' בין השעות  ,שרית הינדי

 .04-6304661שהמזמין מעוניין לרכוש וזאת בתאום מראש בטלפון 

 

 מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך.כל לחתום על לעמוד בדרישות המכרז ועל המציע  3.2
 

 אישורים ומסמכים . 4
 

את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית,  יודגש: למרות החיוב לצרף
לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן  אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי,

הועדה וזאת כל עוד  ידי-המנויים לעיל, להשלים את המצאתם למזמין במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על
י האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי עולה בבירור על פנ

 שנדרש בתנאי המכרז.
ה במועד הגשת ההצעה יגרום לפסילת האמור בפסקה זו לעיל לא יחול על הערבות הבנקאית אשר אי צירופ 
 ההצעה. 

 
 עידוד נשים בעסקים .  5
 

 "התיקון לחוק"(  –)להלן  2002 –(, התשס"ג 15מכרזים )מס' מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת ה 
 לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

 
 תקופת ההתקשרות .6
 

 המזמין יתקשר עם הזוכה במכרז זה לתקופה של שנה אחת.
וספות של שנה אחת בכל פעם, בהתאם לתנאי ההסכם המזמין רשאי להאריך ההתקשרות לשלוש תקופות נ

 המצ"ב. 
 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה .7
 

ועדת המכרזים של המרכז הרפואי תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמין את מירב היתרונות וזאת 
 בהתבסס על אמות המידה שלהלן:

 
 המשקל הקריטריון 

 60% א. המחיר המוצע
 20%  שצורפו הבד דוגמאות לעל פי כביסות שבוצעו  הטוביןב. איכות 

 20% ג. שביעות רצון לקוחות 
 100% סה"כ

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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 הסברים 

 
 ח'. במסמךהציון למחיר המוצע יחושב בהתאם לאומדן הכמויות כפי שמפורט   -א'  7סעיף  

 
מעלות צלזיוס.  70על הבדים שצורפו למסמכי המכרז לעמוד בכביסה אגרסיבית של   -ב'  7סעיף 

ייבדקו באמצעות המכון לסיבים ו/או מכון התקנים ו/או בדיקה עצמית ע"י הבדים  
 המציעים יישאו בעלות הבדיקה.וצע הבדיקה על ידי מעבדה חיצונית, היה ותב המזמין. 

 
 שמפורט במסמך ז' . כפי על פי פנייה ללקוחות המציע וחות הציון לשביעות רצון לק  –ג'  7סעיף 

 
 

 המציע שהצעתו הטובה ביותר יקבל את מירב הנקודות , שאר המציעים יקבלו ניקוד יחסי אליו. 
  

לא תובא לדיון אף אם   ,ג'-'ב לעילהאיכות  פיסעיציון  סךב 75% -שתקבל ציון משוקלל נמוך מ הצעה
 המציע יקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר.

 
  

 ההצעה .8
 

על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות בכתב אשר יעידו על עמידתו בתנאי הסף ובכל תנאי אחר  8.1
 מתנאי המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

 
בסעיף טופס הצעת מחיר הצעת המחיר תוגש על גבי מסמך הצהרת המשתתף במכרז והצעת מחיר  8.2

 )בעט או בהדפסה (, מסמך ג' להלן.
 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  8.3
 

 הצעת המשתתף לא כוללת מע"מ. 8.4
 

 מסמכי המכרז ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע. 8.5
 

 ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על  8.6
 .במידה והמציע הוא תאגיד תיחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו 

להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור 
 כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.

 
 
 צעותהגשת הה .9

 
, יש להפקיד במסירה אישית בתיבת 3/2016 הצעות מפורטות, במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי

 .13:00בשעה  13/04/2016עד ליום , המכרזים, שבמשרדי המזמין, משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי
 

חתיכות בד בגודל  2-ו  24/1חתיכות בד בגודל  של מטר מרובע מסוג חוט  2המציע יצרף למסמכי המכרז  
. הבדים הנ"ל יהיו זהים לבדים מהם מיוצרים הטובין הנדרשים על פי  40/2 של מטר מרובע מסוג חוט

 מכרז זה.
 

 מעטפה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תשתתף במכרז.
 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של 
 תף.המשת

 
 

 הוצאות המכרז .10
 

המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות שהוציאו בקשר עם הגשת ההצעה, בין אם זו 
 תתקבל ובין אם לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז או שהמכרז בוטל.
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 הבהרות ושינויים .11
 

לגב' שרית הינדי, מנהלת  בכתבלפרטים נוספים והבהרות לצורך הכנת ההצעות למכרז ניתן לפנות   11.1
 חדרה. 169או בכתובת ת.ד.   04-6304321מערך הטקסטיל, באמצעות פקס מספר  

 המזמין לא יתחשב בפרטים או מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.
 בלבד. 03/04/2016פניות יתקבלו עד ליום  

 
 .כולן או חלקןלמען הסר ספק מובהר בזה כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההשגות   11.2

לאחר חלוף המועד להשגות, לא יתקבלו כל השגות מהמציע והוא יהיה מנוע מלטעון טענות כלשהן  
ביחס לאמור במסמכי המכרז והוא יהיה בגדר מי שקיבל על עצמו את כל הדרישות המפורטות  
 במסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל. 

 
להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון 11.3

במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו 
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי מסמכי המכרז, 

 דם.בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על י
 המציע יצרף למסמכי ההצעה את הודעות המזמין כאמור כשהן חתומות בחתימתו, לאישור   
 קבלתן, הבנתן והבאת האמור בהן בחשבון במסגרת הצעתו.  

 
 שמירת זכויות .12
 

אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של המזמין לביצוע רכישה בהיקף כלשהו,  12.1
 רז.ממשתתף שנקבע כזוכה במכ

 
המזמין יהא זכאי לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  12.2

 לתנאי ההסכם המצ"ב.
 

השנים שקדמו לפרסום מכרז זה ההתקשרות  5 -המזמין יהא רשאי לפסול הצעה של מציע שב 12.3
מזמין עצמו, עימו הופסקה על ידי משרד הבריאות ו/או בתי חולים ממשלתיים אחרים ו/או ה

 מטעמים של חוסר שביעות רצון מטיב מוצריו ו/או מהשרות שנתן.
 

המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בגלל סיבות תקציביות ו/או  12.4
 מנהליות ו/או ארגוניות ולמשתתפים או לזוכה לא יהיו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים. כמו כן

יהא רשאי המזמין לבטל ההזמנה להציע הצעות ולפרסם אחרת במקומה בתנאים דומים או 
 אחרים. 

 
 המזמין יהא רשאי להרחיב או לצמצם את היקף ההזמנה להציע הצעות. 12.5

 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים.  12.6

 
 חור מציע שני לכל פריט טובין.ת לבועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכו 12.7

 
 

 בחינת ההצעות .13
 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  13.1
ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול 

 לגרום לפסילת ההצעה.
 

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  13.2
ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונעת הערכת 

 ההצעה כלשונה.
 

המזמין יבחר את הזוכה בהתאם לאמות המידה שנקבעו במסמכי מכרז זה. עם זאת, המזמין  13.3
 רשאי שלא לקבל כל הצעה שהיא, ואין בהזמנה זו כדי לחייב המזמין להוציאה לפועל.
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המזמין יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  13.4
לשביעות רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת 

 שיקוליו, כאמור.
 

 ודעה על הזכייה וההתקשרותה .14
 

 עם קביעת הזוכה/זוכים  במכרז תימסר לו/להם הודעה בכתב. 14.1 
ימים ממועד ההודעה,  7מציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על ההסכם תוך 

כאמור, או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידי המזמין וכן להמציא ערבות בנקאית/חב' ביטוח 
אומדן הרכישה השנתי מהזוכה מ 5%למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית בגובה של  צמודה

 בהתאם להצעת המחיר שנתן. נוסח הערבות כמצורף במסמך ו'.
 

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, ויהא עליו לדאוג לסידורים המתאימים  14.2
 לקבלת הערבות שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז.

  
 תבוננות בהצעות של מציעים אחריםה .15

 

, )להלן: "חוק חובת 1992-י חוק חובת המכרזים התשנ"ב”המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ 15.1
 המכרזים"(, יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה. 

 

מטעמי סוד במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים  15.2
מקצועי או מסחרי, יציין במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין 
פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים 

י שיקול דעתה להציג כל מסמך ”תהה של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאית עפ
הערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת של

המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או 
 תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.

 

ם האחרים, ובמסגרת הליך יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעי 15.3
   העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

 
מציע, אשר עמד בתנאי המכרז והצעתו לא התקבלה, המעוניין לעיין בהחלטה הסופית של ועדת  15.4

 ₪. 500המכרזים יוכל לעשות זאת תמורת תשלום סך של 
 

יע לראות פרט זה במידה ובחר מציע כי פרט מהצעתו יהיו חסויים, לא יהיה רשאי אותו מצ 15.5
 בהצעות אחרות.

 
עו"ד מיכל עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, ולאחר תאום מראש עם  15.6

 .ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, דיקשטיין
 
 

 אישור המציע .16
 

 אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותיי אם אזכה 
 אני מתחייב כי אבצע אותם בהתאם לאמור.במכרז, 

 
 הערות, השגות או שאלות שהיו לי )אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי 

 וקבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.
 

 .ר במסמכי מכרז זה ובהסכם המצורףתבוצע בהתאם לאמו אספקת הטוביןאני מצהיר בזאת כי 
 

 
_______________________ 

 חתימה וחותמת המציע      
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 מסמך ב'
 
 

 3/2016מכרז פומבי מספר
 עבור המרכז הרפואי הלל יפה לאספקת מוצרי טקסטיל

 
 

 מפרט הטובין והדרישות לאספקתם
 

 מבוא כללי .1
 

 "הספק"( לספק את הטובין אותם הציע בהצעתו במכרז זה,  על פי –על מציע שיזכה במכרז )להלן  1.1
 המפרטים המצורפים  במסמך ח', למכרז זה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 מעלות צלזיוס. 80להיות עמיד בכביסה אגרסיבית של  הטוביןעל  1.1
 

 יום ממועד הוצאת הזמנה על ידי המרכז הרפואי.  60-הספק יספק את הטובין לא יאוחר מ 1.1
חתומה על ידי מורשי יובהר כי אספקת הטובין כאמור תעשה רק לאחר קבלת הזמנה  
 החתימה של המרכז הרפואי אשר תשלח לספק על ידי מנהלת מערך הטקסטיל של המזמין. 

  
 לכל יום איחור.₪  100כל איחור באספקה יחייב את הספק בקנס של  

 

 מקום אספקת הטובין הינו מחסן המנוהל על ידי מערך הטקסטיל של המרכז הרפואי.  1.1
 ובין תעשה על ידי הספק ועל חשבונו.העמסה, הובלה ופריקה של הט 

 
 פי  יובהר כי המזמין אינו מתחייב לרכוש מהספק כמות כלשהי של טובין במהלך ההתקשרות על  1.5

 מכרז זה.
 

בטרם אספקת הטובין למזמין יגיש הספק למנהלת מערך הטקסטיל של המזמין דוגמא של הטובין   1.6
אותו בכוונתו לספק בהתאם להזמנה . רק לאחר אישור הטובין על ידי מנהלת מערך הטקסטיל 

 הימים 60תשלח הזמנה לספק ותתבצע אספקת הטובין למרכז הרפואי.  תהליך זה יתבצע במהלך 
 לעיל. 1.3ד לאספקת הטובין למרכז הרפואי כאמור בסעיף מרגע ההזמנה וע

 אין לראות באישור זה כהסרת  אחריות הספק על הטובין שיסופקו על ידו. 
 

לספק אחריות על הטובין שיסופקו על ידו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מבחינת   1.7
 וכיו"ב.  טיב הדפסה לוגו ביה"ח ,הכפתוריםעמידות הבד, עמידות הצבעים, עמידות הגומי, טיב 

בכל מקרה של חילוקי דעות בנוגע לטיב הטובין יישלחו  הטובין לבדיקה של מכון התקנים על 
 חשבון הספק וקביעת מכון התקנים תהיה סופית.

במקרה בו יסופקו טובין אשר אינם עומדים בדרישות מסמך ח' למכרז זה ו/או אינם עומדים  1.8
הטיב כפי שהוגדרו במכרז זה  ו/או אינם בהתאם לדוגמא שהגיש הספק עם הצעתו  בדרישות 
 במכרז זה לא ישלם המרכז הרפואי עבור טובין אלה ואף לא יהא חייב להחזירם לספק. 

 
אספקת טובין אשר אינם עומדים בדרישות המכרז וההסכם מהווה הפרה יסודית של ההתקשרות  1.9

 בין הספק למרכז הרפואי.
 

 :הגדרות .2
 

 המרכז הרפואי הלל יפה אשר יקרא להלן גם המרכז הרפואי   -המזמין ו/או המרכז הרפואי 
 

לרבות עובדיו, שליחיו וכל מי שיעסוק  3/2016ספק הטובין הזוכה במכרז   -הקבלן ו/או הספק 
 התקשרות ו/או ההסכם מטעמו, הכול לפי העניין. בביצוע

 
 הפריטים המפורטים בטבלת הצעת המחיר. -פרטי טקסטיל ו/או הטובין 
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  הטוביןדרישות מיוחדות לאספקת  .3
 
 

הספק מתחייב לייצר שבלונות הדפסה )גלופות( על פי הגדרת המזמין ובתאום איתו. השבלונות   1.1
 יהיו בבעלות המזמין ויועברו למזמין במידת הצורך. 

 
 המרכז הרפואי לספק.השבלונות יועברו למרכז הרפואי עם תום ההתקשרות בין  

 
 בהתאם לדרישת המרכז הרפואי, יודפסו השבלונות על גבי הטובין.  1.1

 
 
 

 הצהרת המציע .4
 

הנני מאשר בחתימתי זו כי קראתי והבנתי את מפרט הטובין והדרישות לאספקתם וכי הנני מסכים לאמור בו  
 ויש לי את היכולת והאמצעים לספק את הטובין,  בהתאם לדרישות המפרט ולדרישות המכרז בכלל. 

 
 
 
 
 
 

____________________ _____________________ 
 םחתימה וחותמת המציע/י  תאריך  
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 מסמך ג'
                                                                                   

 לכבוד 
 ועדת המכרזים

 המרכז הרפואי הלל יפה
 169ת.ד. 

 חדרה
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרת המשתתף והצעת מחיר במכרז 
 יפה בחדרהלאספקת מוצרי טקסטיל עבור המרכז הרפואי הלל 

 3/2016מכרז פומבי מס'
 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ואת דוגמת ההסכם, מצהירים 
 ומתחייבים בזה כדלקמן:

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם וכי לא  .1

דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות  נציג כל תביעות ו/או
 כאמור.

 
אנו מצהירים שקיבלנו, במידה ובקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה להציע הצעות ולמסמכי  .2

 מכרז זה.
 
את היכולת אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי יש לנו  .3

המקצועית, היכולת הפיננסית, הטובין המתאימים ועובדים מקצועיים לאספקת הטובין הכלולים במכרז 
וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק מוצרי טקסטיל 

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 
מפרט הטובין והדרישות על נספחיו ויתר מסמכי המכרז הננו מצהירים כי למדנו והבנו על בוריו את  .4

 כלשונם. אנו מצהירים כי הבאנו בחשבון בהצעתנו את כל התנאים שהוזכרו לעיל ולהלן.
 
אנו מתחייבים, במידה והצעתנו תזכה במכרז זה, לבטח את עצמנו ואת המזמין בכל הביטוחים הנדרשים  .5

כל תקופת ההתקשרות בינינו. כן אנו מתחייבים לשמור על  על פי מכרז זה ולדאוג כי יהיו בתוקף משך
תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אנו נדרשים או נידרש לצורך מתן השירות, משך כל 

 תקופת ההתקשרות.
 
אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין  .6

ן האחרות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת הטובין, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, הכלליות ובי
וכי לא נציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי ההסכם ו/או 

 נספחיו. 
 
מהמועד האחרון יום  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .7

 להגשת הצעות.
 
 ש"ח. 30,000להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים המחאה בנקאית/ערבות בנקאית/חב' ביטוח על סך  .8
 
אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו  .9

 לבנכם.
 

ימים ממועד קבלת הודעה מכם או  7תום עמכם על הסכם תוך היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לח .10
במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידכם בהתאם לדוגמת ההסכם שצורפה למכרז זה ומסכימים שכל 
המסמכים המצורפים למכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה כמו כן, נמציא במועד 

 ודות הביטוח ואישורים כפי שידרשו.החתימה על ההסכם את הערבויות , תע
 

 מיד עם חתימת ההסכם. אספקת הטוביןאנו נחל ב 
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היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו  .11
  במכרז תוגש לגבייה על ידכם וסכומה יחולט על ידכם.

 
המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי הארגון בשמו מוגשת ההצעה, אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר  .12

כי אנו זכאים לחתום בשם הארגון על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על 
 הצעה זו.

 
ידוע לנו כי אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של המזמין לספק עבודה בהיקף כלשהו, אם  .13

 למשתתף שיקבע כזוכה במכרז זה. בכלל,
 

 ידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל הזכייה במכרז בין מס' מציעים. .14
 

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בשל סיבות  .15
 טענות ו/או תובענות לפיצויים.תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום 

 
 ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. .16
 

 מסמכים ואסמכתאות .17
 

 ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים  17.1 
 ידי ועדת המכרזים. לגרום לפסילת הצעתנו על

 
 ידוע לנו כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי המכרז הן הכלליים  17.2 

 והן המיוחדים הנה מצטברת ואי עמידה באחד מהם עלול לגרום לפסילת הצעתנו.
 

 רצ"ב המסמכים המפורטים להלן:
 
 יקף הנדרש במכרז זה בההשנים האחרונות  5-מסמכים המעידים על ניסיון ב. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז 

  30,000ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בסך  .₪ 
  1976-על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנדרשים אישורים. 

  תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר
 אישור בדבר היות המציע עוסק מורשה. מינימום.

 נסח חברה עדכני של רשם התאגידים יש להציג, אישור על העדר חובות לרשם החברות 
הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: 

MOJHeb/RashamHachvarotwww.justice.gov.il/  בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח
 חברה".

  העתק  –צילום תעודת הזהות של המציע, להוכחת היותו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד
 תעודת הרישום של התאגיד.

  דומה על ידי המציע טוביןרשימת לקוחות עבורם סופק. 

 החתימה של המציע. אישור רואה חשבון או עורך דין בציון שמות מורשי 
  חתומים –מסמכי המכרז. 

 כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי המכרז. 

 
 חתיכות בד בגודל של  2בנוסף למסמכים הנ"ל, אנו מצרפים למסמכי המכרז חבילה המכילה    17.3 
 . הבדים הנ"ל 40/2חתיכות בד בגודל של מטר מרובע מסוג חוט  2-ו  24/1מטר מרובע מסוג חוט   
 הים לבדים מהם מיוצרים מרבית הטובין הנדרשים על פי מכרז זה.יהיו ז  

 
ידוע לנו כי המזמין יערוך בחינות טיב לדוגמאות בד אלה וכי תוצאות הבחינות הנ"ל ישמשו 

 לבחינת הצעתנו במכרז זה בהתאם לאמות המידה שנקבעו לבחירת זוכה.

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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 הצעת מחיר. 18
 

 לאחר שקראנו את מסמכי המכרז, קיבלנו הסברים, ושאלותינו, אם היו, נענו על ידי המזמין, אנו  18.1 
 מגישים בזאת את הצעתנו לאספקת הטובין כמפורט במסמכי המכרז.

 
 ידוע לנו כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על אמות המידה שנקבעו, וברור פרטים על לקוחות  18.2 

 המכרז , התשקיף והמסמכים שצורפו להצעתנו זו. אותם ציינו במסמכי   
 

 ידוע לנו, כי אם הצעת המחיר שלנו תהיה שונה באופן מהותי ובלתי סביר מהאומדן שנקבע על  18.3 
 ידי המזמין, יהיה המזמין רשאי לפסול את הצעתנו.

 
 טופס הצעת מחיר לאספקת הטובין: 18.4 

אומדן  תיאור המוצר מס'
כמות 
 שנתית

ליח' מחיר 
לא כולל 

 מע"מ

   טקסטיל מצעים בד צבעוני פסים  עם הדפסה  כיתוב  ביה"ח 
  7,000 ס"מ            240*160                                                                סדין ישר  1
  4,000 ס"מ            120*16 0                         סדיניה                                           2
  7,000 ס"מ             240*160                         גומי במבינו                         עם סדין  3
  4,000 ס"מ            20*70*50                                                               ציפית לכר 4
   טקסטיל מצעים למיטה תינוק מחלקת ילדים בד על פי בחירה עם לוגו בה"ח 

  2,000 180*120סדין עם גומי במבינו למיטה תינוק                                     5

  2,000 160*120                                               למיטה תינוקסדיניה  6

  1,000 70*50                                    למיטה תינוקציפית לכר שינה  7

   טקסטיל כללי עם הדפסה לוגו או כיתוב ביה"ח 
  1,000 צבע כחול רויאל סגירה,שיאפשר רוך עם ש נוזליםעמיד לשק אוגר כביסה  8
  200 אוזניים הדפסה כיתוב אשפה צבע שחור  4שק אוגר עמיד לנוזלים עם  9

  100 אוגר כביסה עמיד לנוזלים עם שרוך שיאפשר סגירה כולל לוגו ביה"ח צבע ירוקשק  10
  200 ס"מ 100*40                                          כותנה 100%מגבת מטבח  11
  10,000 ס"מ 100*50                                      פרוטה              רחצה מגבת  12
  600 ס"מ 70*50                 כר שינה ספוג                                             13

  100 ס"מ  90*30כר תנוחות למטופל                                                       14
  400 מ' 240בד פלנל לבן      רוחב  15
  1,200 מ' 160רוחב בד צבעוני לתפירת מצעים מ"ח ילדים  16
  7,000 ס"מ 80*80חיתולי טטרה                                                    17
  500 ס"מ 90*90מגבת רחצה יונק                                                18

  500 ס"מ 90*90         תכלתוצד ורוד צד שמיכה פליז ליונק דו צדדי  19

   ייצור מוצרי יונק צבעוני מבד טריקו כולל לוגו ביה"ח   

  2,000 צבעוני ליונק בד גופיה טריקו  20

  2,000 צבעוני ליונק בד מכנס טריקו  21

  1,000 ס"מ 90*50                                  צבעוני                   יונק לעריסה טריקו סדין    22

  500 ס"מ  90*90                                                    צבעוני יונק לעריסה טריקו סדין  23

  200 ס"מ  100*80                 סדין טריקו למזרון קבלה יונק חדר לידה                 24

   טקסטיל ביגוד למטופל עם הדפסה לוגו ביה"ח  

  XL 5 /XL 4 /3XL/L X2 /XL /L/M/S 800 חולצה פיג'מה נשים                             25

  XL 5 /XL 4 /3XL/L X2 /XL /L/M/S 800מכנסיים פיג'מה נשים                            26

  XL2 /XL /L 1,500 כפתורים                                     3כותונת נשים ש.ק פתח  27

  XL2 /XL /L 600כותונת ליולדת עם פתח בצדדים להנקה                               28
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  XL5 /XL 4 /3XL/L X2 /XL /L/M/S 1,000 חולצה פיג'מה גבר                                    29

  XL5 /XL 4 /3XL/L X2 /XL /L/M/S 2,000 מכנס פיג'מה גבר  חצי גומי                        30

  1,500 כותונת סינור שרוול ארוך עם מנג'ט פתח לאורך הגב 31

  2,500 כותונת סינור למטופל שרוול קצר פתח לאורך הגב 32

  600 2/4/6/8/10/12/14/16חולצה פיג'מה ילד צבעוני                                        33

  600                2/4/6/8/10/12/14/16מכנס פיג'מה ילד גומי מסביב                                   34

   טקסטיל חדר ניתוח בד ירוק עם הדפסה כיתוב לוגו ביה"ח  

  200 ס"מ120*60ציפית אחות אילמת                                                     35

  700 ס"מ 120                                                                   רגליות    36

  1,000 ס"מ 90*90ס"מ                               13מפית עיניים עם חור קוטר    37

             1,000 ס"מ 120*120עטיפה                                                                      38

  1,000 ס"מ 90*90עטיפה                                                                       39

  1,000 ס"מ  75*75עטיפה                                                                       40

  500 ס"מ 50*50                                  עטיפה                                     41

  2,000 ס"מ 220*150סדין   ח. ניתוח ירוק                                                    42

  20 ס"מ 350*195סדין עם שסע                                                             43

  200 ס"מ  250*150סדין כפול                                                                  44

  1,000 ס"מ 250*150סדיניה כפולה                                                                45

  3,000 ס"מ 90*90         מגבת בד ירוק                                                   46

  1,500 כותונת סינור בד ירוק עם מנג'ט פתוח לאורך הגב 47

    פרסונלל םמדיטקסטיל  
  XL 20                                                 בד צבעוני  3/4דתית שרוול  חלוק אחות 48
  M/L/XL/2XL 80צבע לבן                                      3/4חלוק אחות דתית שרוול  49
  XL 4 /L X3/XL2/XL/L/M 220                                                     חלוק רופאה 50
  4XL                                                        /3XL/2XL/XL/L/M 230 חלוק רופא  51
  XL 5 /XL 4 /3XL/L X2 /XL /L/M/S  290  פטרול                   צבע Vחולצה פתח  52
  XL                  5 /XL 4 /3XL/L X2 /XL /L/M/S 290פטרולמכנסיים עם גומי צבע  53
  XL5 /XL4 /3XL/L X2 /XL /L/M/S 280/אלונקאי             ח עזרכ Vחולצה פתח  54
  3XL/L X2 /XL /L/M/S 200        רקיז עם כיתוב בגב רפואה דחופהחולצה צבע טו 55
  3XL/L X2 /XL /L/M/S 200                     ם צבע טורקיז רפואה דחופה     מכנסיי 56
  S/XS 60ש. קצר                                      צבע לבן  Vחולצה לאחות פתח   57
   3XL                  /2XL/XL/L/M 80  קצר חולצה רופא עם כפתורים צבע לבן ש. 58
  3XL/2XL/XL/L/M 200ה                פקידה ש.ק. עם צווארון ורקמחולצה אלגנט ל 59
  12 עם צווארון ושרוול ארוך  חולצה אלגנט לגבר 60
  2XL / XL  10נייבי               חלוק עם כפתורים, צווארון, שרוול ארוך, צבע כחול  61
  4XL /3XL/2XL/XL/L/M 170   בחלק האחורי עם גומי  /ג'ניס,כיסים 6מכנסיים דגמ"ח  62
  4XL /3XL/2XL/XL/L/M 120                       כיתוב בגבוחולצה פולו ש.ק. עם כיס  63
  4X/3XL/2XL/XL/L/M 150 כיתוב בגבו הדפסה  שרט ש.ק. עם כיס Tחולצה טריקו  64
  L/XL/2XL/3XL                          120שרט ש.ק עם כיס                                    Tחולצה טריקו  65
  L/XL/2XL/3XL                   150           שרט ש. ארוך עם כיס                   Tחולצה טריקו  66
  2XL/XL/L 60                  כיסים צבע כחול ניבי 3 רוך עם צווארון ש.אמקטורן  67
  2XL/XL/L 90                    בד פיפטהתוספת . ק.שלטבח עם צווארון מקטורן  68
  XL      2 /XL /L/M/S 150 פיפטה בשרוול  תוספת בדש.ק. מקטורן לעובדת מטבח  69
  2XL/XL/L 20לטבח/שף                                                                    ג'קט 70
  2XL                                        /XL/L 60עם גומי  מכנסיים פיפטה לטבח 71
  XL                                                         2 /XL /L/M/S 200גומי עם  לבן  מכנס 72
  30 סינר ארוך למטבח  73

   4XL /3XL/2XL/XL/L/M                                                 פוטר רוכסן וכובע 74
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   4XL /3XL/2XL/XL/L/M                                           פוטר רוכסן ללא כובע 75

   4XL /3XL/2XL/XL/L/M                                                 פוטר צווארון ניקי 76

  500 220*150שמיכה אקרילן מעכבת בעירה                                     77

  200  150*100שמיכה ילד אקרילן מעכבת בעירה                               78

   גלופות/שבלונה 
  1 סמ'   50גלופה להדפסה כיתוב המרכז הרפואי הלל יפה באורך  79
  1 סמ'  8*  8גלופה להדפסה לוגו ביה"ח בגודל   80

  1 לוגו ביה"ח אריגה   81

  1 לוגו ביה"ח הדפסה   82

   + מסילה בד חסין אשן וילו 
  מ' רץ מסילה רגילה לוילון 83
  מ' רץ מסילת הפרדה לוילון פרגוד 84
   הרכבה 85
מ' 1 בד מודפס צד אחד פוליאסטר חסין אש 86   
  1מ' בד דו צדדי מודפס פוליאסטר חסן אש 87
  1 מ'  בד הצללה חסין אש 88
  1 מ' תפירת וילון פרוס )פרגוד( 89
  1 מ' )פלדים( תפירת וילון כפלים 90
  1יח' מתלים/פטריה  לוילון פרגוד 91
  1 יח' )פלדים( ווים מתכת לוילון כפלים 92
  1 מ'  בד רשת חסין אש 93
  1 מוט חדירה תיקרה אקוסטית 94

   וילון ורטיקלי 
  מר' בד ורטיקלי 95
  מר' בד ורטיקלי הצללה 96
  מ' מסילת ורטיקלי + הרכבה  97

   וילון גלילה 
  מר' בד גלילה האפלה 98
  מר' בד גליליה הצללה 99

  מר' בד גלילה מודפס 100
   הרכבה 101

   וילון ונציאני 
  מר' ונציאנים 102
  1יח' כבלים 103
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 כלולים במכרז זה.האין חובה ליתן הצעת מחיר לכל הפריטים   18.5

 
 המחירים  להלן אינם כוללים מע"מ. 18.6

 
 המחירים יוצמדו בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר.   18.7

 
 אומדן כמות לרכש לשנה, המפורט לעיל.למחיר המוצע יחושב בהתאם לבאמת המידה הציון   18.8

 
אומדן כמויות בלבד וכמות זו איננה  ןידוע לנו כי הכמויות המפורטות בטבלת טופס הצעת המחיר ה 18.9

 מחייבת את המזמין. 
 
 
 

 שם המשתתף ______________________
 

 דוא"ל ________________________ ___________________________כתובת 
 

 איש הקשר _______________________
 

 מס חברה / שותפות / עוסק מורשה / אחר  ________________
 

 מס' טלפון _____________ מס' טלפון סלולארי ______________מס' פקס_____________
 

 מה וחותמת ________________חתי    תאריך ________________
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 אישור עו"ד/רו"ח

 
 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________________________

 
 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי היום________________

 
 ת.ז._______________________חתמו בפני ה"ה _______________________________ 

 
 וה"ה  ___________________________ ת.ז. ____________________ על מסמכי מכרז 

 
 מספר ______.

 
____________________________                                  ______________________ 

 חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח      תאריך    
 
 
 

 במידה והמציע הינו תאגיד אישור נוסף
 

 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב_____________________________
 

 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף 
 

  -חתימותיהם של  ה"ה _________________________ ת.ז. _______________________ ו
 

 __________________________ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _____
 

 זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.
 

____________________________                                  ______________________ 
 "חחתימה וחותמת עו"ד/רו      תאריך                   
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 מסמך ד'            
 

 תשקיף משתתף
 

דפים אלה מיועדים לרישום נתוני מידע אותם מבקש המזמין לקבל מהמשתתף עם הצעתו במכרז והמשתתף נדרש 
 למלאם ולהגישם עם הצעתו )במידת הצורך ניתן להשלים פרטים במכתב לוואי(:

 
 _______________________________________________________________שם המציע/ים  .1
 
מס' רשום של המציע )כפי שרשום ברשם החברות ו/או השותפויות ו/או בכל רישום אחר(  .2

_____________________ 
 
 כתובת המציע _______________________________________________________________ .3
 
 שמות הבעלים, השותפים ו/או מורשי החתימה )מחק את המיותר(. .4
 

 טל סלולרי.  פקס,   טל.,   ת.ז,   מעמד,  שם, 
 

 א. _______________________________________________________________________
 

 ב. _______________________________________________________________________
 
 . _______________________________________________________________________ג
 

 ד. _______________________________________________________________________
 
 נציג המציע לעניין מכרז זה: .5
 

 שם __________________ טל _________________ טל. סלולרי _____________ 
 

 ________________ דוא"ל _________________  פקס 
 
 
 עובדים קבועים )שכירים( המועסקים ע"י המציע במועד הגשת ההצעה: .6
 

 פירוט כוח האדם המנהלי: א.  
 

  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 

 
 ככל שישנם  האספקהפירוט כוח האדם הביצועי )נא לפרט לפי מקצועות, כולל נהגים ואנשי  ב. 
 וכו'(.  

 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 
 

 : הטוביןפירוט  ד.
__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
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 המוצע על ידך שיענה על כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז:  אספקת הטוביןפרט את אופן ביצוע  .7
 

 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
 
 ניסיון : .8

  
 סופקוולקוחות להם  כנדרש במכרז זה  השנים האחרונות  5 -המציע יפרט את ניסיונו באספקת הטובין ב 

  (אספקת הטוביןהיקף  הטובין)יש לפרט: מקום, סוג כנדרש במכרז זה  טובין 
 

אם אלו  אין סעיף זה בא לבטל את החובה להציג אישורים בכתב על מקומות מתן שירות, ועל ניסיון, 
 נדרשו במפורש בתנאי המכרז.

 
 מועד סיום        מועד התחלה אספקה שנתיהיקף   הטוביןסוג   מקום הביצוע 

__________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

 
  

 המזמין יפנה ללקוחות אלה על מנת לקבל חוות דעת על המציע לצורך קביעת הציון באמות המידה.
 

 טלפון   שם איש קשר   שם לקוח  
 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
לעיל נכונים וכי כל העובדים, הציוד וכו' המפורטים לעיל עומדים הננו מצהירים בזה שכל הפרטים ד .9

 לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז.
 
 

 תאריך ________________________ שם המציע _________________________ 
 

  
 

 חתימה וחותמת _____________________.
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 מסמך ה'
 

 דוגמת הסכם
 

 6201 בחדרה ביום _____________ בחודש _____________ בשנת  שנערך ונחתם
 

 המרכז הרפואי הלל יפה חדרה בין:
  169ת.ד  

 38100חדרה 
 )להלן: "המרכז הרפואי"( 

 
 מצד אחד         

 ____________________________ לבין : 
 ____________________________ 
 )להלן: " הקבלן ו/או הספק"( 

 מצד שני        
 
 

לאספקת מוצרי טקסטיל עבור בתאריך _________  3/2016מס'  והמרכז הרפואי פרסם מכרז והואיל
מסומנים כנספח א' ומהווים חלק מכרז"(, אשר העתק מסמכיו "ה –המרכז הרפואי הלל יפה )להלן 

 ;מהסכם זהבלתי נפרד 
 

הצעת הקבלן  .ל הצעתו מיום ______ הרפואי קיב והקבלן הגיש הצעתו למרכז הרפואי והמרכז  והואיל 
 ; ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  מצ"ב מסומנת כנספח ב' 

 
 והצדדים מעוניינים להסדיר היחסים ביניהם בהסכם זה להלן;   והואיל

 
 

 לפיכך הותנה הוצהר והוסכם כדלקמן:
 
בלתי נפרד ממנו המבוא להסכם זה והנספחים לו לרבות מסמכי המכרז והצעת הקבלן מהווים חלק  .1

 והצדדים מאשרים נכונות האמור בהם.

 

 כותרות הסעיפים מובאות לשם הנוחות בלבד. .2

 

הצדדים מצהירים בזאת כי הסכם זה מבטל ו/או מביא לידי סיום כל התקשרות ו/או מו"מ ו/או הסכם  .3
 אחר שנערך בין הצדדים ו/או מי מטעמם לפניו.

 

 הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן  .4
 

 המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה –" המרכז הרפואי"
    

 __________________ לרבות עובדיו, וכל מי שיעסוק בביצוע הסכם זה   –" הקבלן" ו/או "הספק"
 מטעמו הכל על פי העניין.   

 
 .למסמכי המכרז ג'  מסמךב מוצרי טקסטיל כמפורט –" הטובין" 

. 
 

 שפורסם ביום ______ ע"י המרכז הרפואי הלל יפה. 3/2016מכרז פומבי מס'  –" המכרז"
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 מהות ההסכם .5
 

הקבלן מתחייב לספק למרכז הרפואי את הטובין כפי שיוזמנו על ידי המרכז הרפואי ועבורו, כמפורט להלן 
 בהסכם זה להלן.בהסכם זה ובמסמכי המכרז ובתמורה ובתנאים הנקובים 

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן .6
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 
 

 הרפואי.  ע"י המרכז לספק את כל הטובין, , בהתאם להזמנות אשר יועברו 6.1 
 

 כי ברורים לו טיב הטובין, היקפם ודרכי ביצוע אספקתם באופן הנדרש על ידי המרכז הרפואי,  6.2 
למסמכי המכרז וכי  קיבל הסברים, ככל שביקש, בנוגע לכך, וכי  ח'-ו ג' ,ב' כיםובהתאם למסמ  

 עם חתימתו. מידלהתחיל בביצוע הסכם זה מתחייב  הוא 
 

 כי הינו בעל האמצעים הנדרשים לאספקת הטובין וכי עומדים לרשותו העובדים  והציוד  6.3
רז המהווים חלק בלתי המתאימים והכשירים לאספקת הטובין כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכ

 נפרד ממנו.
 

כי הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא מתחייב  6.4
 להמשיך ולפעול בצורה זו משך כל תקופת הסכם זה ולנהל את עסקיו בהתאם לכל דין.

 
 הטובין ובנוגע להם ך אספקתלצורו/או התקנים הרישיונות /או הוא מחזיק בכל ההיתרים וכי  6.5

 הקבלןביצוע ההסכם על ידי על פי כל דין. על פי דרישות המכרז ולצורך ביצוע הסכם זה ו/או  
יחשב להפרה יסודית של  ,כאמורו/או תקן רלוונטי ו/או אישור  של היתר ו/או רישיון בהעדרו  
מרכז האחרים אשר עומדים ל ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מהסעדים הסכם זה ויגרום לביטולו של 
 .הרפואי 

 
מקרה של  , לעדכנם בכלרכז הרפואיונציג המ מרכז הרפואיהמתחייב לשתף פעולה עם  הקבלן 6.6

 .ו/או אספקתם תקלה ו/או הפרעה בקשר עם הטובין 

 

 הקבלןיסופקו ע"י  כל החומרים, והאמצעים שיידרשו לצורך אספקת הטוביןהקבלן מתחייב כי  6.7
 .המרכז הרפואיכפי שיורה לו  ות הובלתם, פריקתם ואחסונם במקוםועל חשבונו, לרב

 
 
 הטובין ואספקתם .7
 

   הטובין והדרישות לאספקתם יהקבלן מתחייב לספק את הטובין בתנאים כמפורט במפרט 7.1
 במסמכי המכרז ובהצעת הקבלן המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

 בכל היקף שהוא. מהקבלן טוביןמובהר בזאת כי המרכז הרפואי אינו מתחייב לרכוש  7.2

 

אלא אם  ,המרכז הרפואיימים ממועד ביצוע ההזמנה על ידי  90תוך על ידי הקבלן הטובין יסופקו  7.3
 כן נקבע אחרת בין הצדדים.

 

 קבלן, ישלם הלעיל 7.3בסעיף בגין איחור באספקת הטובין, כולם או חלקם, לעומת המועד הקבוע  7.4
עבור כל יום של איחור וזאת כפיצוי מוסכם מוערך וקבוע מראש.  ₪, 100 -למזמין סך השווה ל 

לכל סעד אחר הנתון לו לפי  המרכז הרפואישל  הפיצוי המוסכם כאמור לעיל אינו גורע מזכותו
 הסכם זה או לפי הדין. 

 

 קבלןהו אי הקפדה על לוחות הזמנים ו/או אי דיוק באופן עקבי, יהוו הפרה יסודית של הסכם זה 7.5
 באספקת הטובין. כי ידועה לו חשיבות העמידה בזמנים וחומרת האיחורמצהיר, 
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 פיקוח ובקרה .8
 

 מובהר בזאת כי על הקבלן להישמע להוראות והנחיות המרכז הרפואי משך כל תוקפו של הסכם  8.1 
 זה.

 
המפקחים מטעם המרכז הרפואי לעניין הסכם זה יהיו מנהלת מערך הטקסטיל ומנהל אפסנאות  8.2

 משקית של המרכז הרפואי או מי שהוסמך על ידו לצורך כך.
 

 המפקחים רשאים בכל עת לבדוק את טיב הטובין ואת כל הסידורים הכרוכים באספקת הטובין  8.3 
 ועל הקבלן לאפשר להם לעשות זאת.

 
 ם קבע מפקח, כי הטובין ו/או חלק מהם אינם עומדים בתנאי הסכם זה ו/או אינם מסופקים בהתא 8.4 

 לאמור בו, תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון תיקון מיד ולשביעות רצונו של    
 המפקח.   

 
 לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, כאמור לעיל, תהיה הנהלת המרכז הרפואי  8.5 

קבלן בגין רשאית לבטל הסכם זה לאלתר, וכל זאת מבלי לפגוע בזכות המרכז הרפואי לתבוע את ה
 הנזקים שייגרמו ו/או שנגרמו למרכז הרפואי עקב כך.

 
 אין בפיקוח כאמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מכל אחריות שהיא על פי הסכם זה. 8.6 

 
מפעם  ושיינתנהקבלן יציית להוראות קצין הביטחון והוראות הממונה על הבטיחות במרכז הרפואי כפי  .9

 לפעם בכל עניין הקשור לביצוע הסכם זה.
  

 יחסי עובד מעביד .10
 

, וו/או מי שהוסמך מטעמ ויהיו עובדיו/או מי מטעמו  הטובין מספקימצהיר ומתחייב כי כל  הקבלן 10.1
בלעדית , לרבות האחריות הבלבד החובה והאחריות כלפיהם כמעביד, על כל המשתמע מכך וועלי

שיועסקו על ידו בביצוע  לעובדיםהאחרים שיגיעו ת התשלומים ו/או הזכויולתשלום השכר וכל 
 ויהיה אחראי להם ולתשלומם, בהתאם לכל דין,  התחייבויותיו עפ"י הסכם זה,

 
הקבלן מתחייב בזה לקיים במשך כל תוקפו של הסכם זה, לגבי העובדים שיועסקו על ידו אחר  

 האמור בחוקי עבודה המפורטים להלן:
 

 1959-שירות התעסוקה, תשי"ט חוק 
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1976חוק דמי מחלה, תשל"ו  
 1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו 
 1953-חוק עבודת נוער, תשי"ג 
 1953-חוק החניכות, תשי"ג 
 1951-ים )החזרה לעבודה(, תשכ"טחוק חיילים משוחרר 
  1958 -חוק הגנת השכר, תשכ"ט 
 1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 
  1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 
  1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

  2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 
  1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

  2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, תשס"א
 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד, )הודעה(, 

 1946פקודת הבטיחות בעבודה, 
  1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

  1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

  1988-בודה, תשמ"חחוק שוויון ההזדמנויות בע
  1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א
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  1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
  1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

  1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף 
  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

  2000 -לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף 
  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב

  2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו
א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 5סעיף 
  1997-תשנ"ז

 
הואיל והקבלן משמש כקבלן עצמאי לייצור הטובין ו/או אספקתם למרכז הרפואי, הוא ישא  10.2

באחריות כלפי עובדיו וכלפי כל מי שעוסק מטעמו בביצוע הסכם זה בגין מוות, נזק גופני או נזק 
לרכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מאירוע שעלול להתרחש בעת ייצור ו/או 

 ה.הטובין או בקשר אליהם, לרבות תאונות דרכים במהלך אספקת הטובין על פי הסכם ז אספקת
 

 והצדדים מסכימים כי ביןאספקת הטובין על פי הסכם זה שמש כקבלן עצמאי לעניין י הקבלן 10.3
לא יתקיימו יחסי עובד מעביד, על כל  וו/או מי מטעמוהקבלן  מרכז הרפואיה ,משרד הבריאות
 המשתמע מכך.

 
הקבלן מתחייב לא להרשות כניסתם של אנשים זרים או של אנשים שלא אושרו על ידי המפקח ו/או קצין  .11

 הביטחון לשטח המרכז הרפואי.
 

 אחריות הקבלן  .12
 

 הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי, לשאת באחריות לכל נזק ואבדן שייגרם מכל סיבה שהיא  12.1
 ב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי הקבלן.לרכוש המרכז הרפואי אם נגרמו במהלך ועק

 
 הקבלן מתחייב לתקן, להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב  12.2

לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, אך אין בכך כדי לגרוע  ביותר לאחר קרותם  הכל
מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק, אם הקבלן לא עשה כן, בהקדם ולחייב את הקבלן בתשלום 

 הוצאותיו.
  

 הקבלן ישא בכל נזק שיגרם על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו או מי שפועל מטעמו לגופו של  12.3
עובד המרכז הרפואי, בין אם מטופל של המרכז הרפואי, בין אם צד ג' או אדם, בין אם הוא 

לרכושו, ובלבד שהנזק אירע תוך כדי או עקב ביצוע הסכם זה ו/או הפרתו, או בקשר אליו, בין 
באופן בלעדי, ובין יחד עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון או מתוך רשלנות, או מחוסר ידע, או 

 בדרך אחרת.
 

 לן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם לרכושו הקב 12.4
 של הקבלן, הנמצא במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה.

  
 הקבלן מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ  12.5 

 מהאמור בסעיף זה לעיל.לשלמו לצד שלישי והנובע מנזק הנובע 
 

הקבלן אחראי כלפי המרכז הרפואי לטיב הטובין אשר יסופקו על ידו ולעמידתם בכל דרישות  12.6
המכרז והסכם זה. הקבלן אחראי כלפי המרכז הרפואי גם בהתאם לחוק האחריות למוצרים  
 .1980פגומים, התש"מ  

 
ביצוע לקוי שלא בהתאם  והם תוצאה של, בטוביןפגמים ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו  12.7

ו/או כתוצאה משימוש המפרטים ו/או  םהרלוונטייו/או התקנים  הסכם זה ו/או המכרזלהוראות  
 פםעל חשבונו ו/או להחליחייב לתקנם  הקבלןמעבודה לא מקצועית, יהא  בחומרים לקויים ו/או 
יום מיום פניית המרכז הרפואי  30 -וזאת לא יאוחר מ רכזמתאימים, בהתאם להחלטת המ בטובין 
 . קבלןל 
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 ביטוח .13
 

משרד  -הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל 
הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים  
 -ר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:הנדרשים  כאש 

 

 ביטוח חבות המעבידים .1
  

 הספק יבטח  את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  תחומי מדינת  .א
 ישראל והשטחים המוחזקים;         

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  דולר ארה"ב 5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .ב
 )שנה(;           
 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה  .ג
 ויחשב כמעבידם;          
 משרד הבריאות, המרכז הרפואי  –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד
 עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאיםהיה  ונטען לעניין קרות תאונת   הלל יפה,          
          בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.          

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

 
הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  גוף ורכוש,  .א

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;     בכל
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;  1,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .ב
 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג
 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי; .ד
 הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי  .ה
 הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא יבוטל;           
 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים,  .ו
 בדיהם;קבלני  משנה ועו        
 משרד הבריאות, המרכז הרפואי   –הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ז

 הלל יפה  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.         
 

   PRODUCTS LIABILITY -ביטוח חבות המוצר  .3
 

 וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת מוצרי טקסטיל  הספק יבטח את חבותו .א
 משרד הבריאות,   –עבור המרכז הרפואי הלל יפה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל           
 המרכז הרפואי הלל יפה;                            
 וק האחריות למוצרים     נוסח חדש וכן על פי ח –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין  .ב
 ;1980-פגומים        

 בגין  דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( 250,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .ג
 נזק לגוף ולרכוש;         
 ;CROSS LIABILITY  -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ד
 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .ה
 משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה  –את מדינת ישראל הביטוח יורחב לשפות  .ו
 ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.         
       

 כללי .4
 

 -בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:     
 

    המרכזמשרד הבריאות,  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .א
 ,  בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;                                   הרפואי הלל יפה           
 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,  .ב
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 טיבי יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטר 60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של            
 של המרכז הרפואי הלל יפה;           
  -המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .ג

 משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת            
 אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;                  
 הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  .ד
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;          
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;        .ה
 שהיא את אחריות המבטח, כאשר כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל  .ו
 קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה         
 במלוא הזכויות על פי הביטוח;         
 הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",  תנאי הכיסוי של הפוליסות .ז
 יסויים כמפורט לעיל.                                                   בכפוף להרחבת הכ         

 
המצ"ב כנספח ג'  העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור

 , יומצאו על ידי הספק למשרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה עד למועד חתימת החוזה.  להסכם זה
    

הרפואי הלל יפה, וכל רד הבריאות, המרכז  מש –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל 
על ידו  עוד אחריותו קיימת,  להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה

הספק  המרכז הרפואי הלל יפה בתוקף.משרד הבריאות,  –כל עוד החוזה עם מדינת ישראל  מדי שנה בשנה,
ו אישור בחתימת מבטחו פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח א מתחייב להציג את העתקי

 למשרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.        על חידושן 
       

החוזה ואין לפרש דין  ועל  פי  הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פיאין בכל האמור בסעיפי 
יפה על כל זכות או סעד המוקנים לה הרפואי הלל משרד הבריאות, המרכז  –את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 על פי דין ועל פי  חוזה זה.   
 
 

 התמורה .14
 

 ביצוע יתר התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ולשביעות תמורת אספקת פרטי הטובין שהוזמנו ו 14.1 
 רצונו של המרכז הרפואי ישלם המרכז הרפואי לקבלן, בהתאם למחירי הטובין הנקובים   
 בהצעת הקבלן במכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.    

 
 ת.הצמדת המחירים תעשה בהתאם להוראות החשב הכללי כפי שיהיו בתוקף מעת לע 14.2 

 
 הקבלן יגיש למנהל אפסנאות משקית של המרכז הרפואי עם אספקת הטובין חשבונית מס כדין  14.3 

 מתאריך הגשתה ואישורה על ידי  60עבור הטובין שסופקו. החשבונית תשולם בתנאים של שוטף +    
 מנהל אפסנאות משקית ומנהלת מערך הטקסטיל של המרכז הרפואי.   

 
אישר, כי  לא מרכז הרפואילא יהיה זכאי לתשלום כלשהו כל עוד נציג ה הקבלןלמען הסר ספק,  14.4

 מה. אספקת הטובין אכן הושל

הטובין וכל יתר מרכישת כוללת תשלום עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מובהר כי התמורה  14.5
אדם, ציוד, קבלת  כוחאספקת הטובין, לפי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות  הקבלןהתחייבויות  

  אישורים וכיוצ"ב. 

 המרכז הרפואי מאחריותו ו/או כדי לגרוע מזכות הקבלןאין בתשלום התמורה כדי לשחרר את  14.6
 נוספת על פי כל דין. מרמה וכל עילהפגמים, בגין רשלנות, ביצוע לקוי,  הקבלןטענות כנגד  להעלות  

 
 

 תקופת ההסכם .15
 

הסכם זה נעשה לתקופה של שנה אחת, החל מיום חתימתו וכלה ביום ___________. להבהיר כי  15.1
 אין המרכז הרפואי מתחייב לרכוש מהקבלן במהלך תקופת ההסכם פרטים כל שהם. 
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תקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם על פי  לשלושרשאי להאריך ההתקשרות  המרכז הרפואי 15.2
 60הודעה על הארכת ההסכם תועבר לקבלן לפחות  להצעת המחיר.שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם  
 יום טרם סיום ההסכם. 
 כל הוראות הסכם זה ותנאי המכרז יחולו גם בתקופות ההסכם הנוספות. 

 
 ביטול ההסכם .16
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן יהיה המרכז הרפואי רשאי להביא הסכם זה לידי סיום,  16.1
וללא צורך לנמק את רצונו בסיום ההסכם, בהודעה בכתב אשר תימסר לצד השני מכל סיבה שהיא 

 יום מראש. המרכז הרפואי לא יהא חייב  לשלם לקבלן פיצוי כלשהו בגין סיום ההסכם. 60לפחות 
 

או יותר  להסכם זה הינם סעיפים יסודיים והפרת אחד 24 -ו 20, 19, 14, 12, 10, 8, 7, 6סעיפים  16.2
מהם על ידי הקבלן תזכה את המרכז הרפואי בזכות לביטול מיידי של הסכם זה ולכל הסעדים 

 החוקיים העומדים לרשותו בהתאם לכל דין.
 

מבלי לפגוע בכל זכות של המרכז הרפואי לבטל הסכם זה על פי כל דין, יהא המרכז הרפואי רשאי  16.3 
 לבטל הסכם זה לאלתר במקרים הבאים:

 
 7הקבלן הפר אחד או יותר מהסעיפים הלא יסודיים שבהסכם ולא תיקן את ההפרה תוך  16.3.1

 ימים מיום שקיבל מהמרכז הרפואי התראה בקשר להפרה כאמור.
 

הורה למרכז הרפואי שיש לבטל את ו/או כל משרד ממשלתי אחר משרד הבריאות  16.3.2
 ההסכם.

 
כינוס נכסים זמני או קבוע ו/או מונה לו מפרק או כונס ניתן כנגד הקבלן צו פירוק ו/או צו  16.3.3

 יום. 30נכסים כנ"ל והצווים ו/או המינויים לא בוטלו תוך 
 

 הקבלן או מי ממנהליו הורשעו בעבירה פלילית. 16.3.4
 

השתמש המרכז הרפואי בזכותו לבטל את ההסכם כאמור לעיל, או על פי כל דין לא תהא לקבלן  16.4
על כל  מוותר בזאת מפורשותעילת תביעה כלשהי כנגדו, עקב ביטול ההסכם או הפסקתו והקבלן 

תביעה, פיצוי או תשלום כלשהם בקשר לכל נזק הפסד או פגיעה שנגרמו או עלולים להיגרם בגין 
  הביטול.

 
האמור לעיל אינו פוגע בזכויות החוקיות האחרות הקיימות למרכז הרפואי בקשר עם ביטול ו/או הפרת  .17

 הסכם זה.
 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה יחולו על הפרת תנאי הסכם זה הוראות חוק החוזים )תרופות בגין הפרת  .18
 .1970 –חוזה( תשל"א 

 

 המחאת זכויות .19
  
ת התחייבויותיו ו/או זכויותיו ו/או חלקן על פי הסכם זה לכל אדם הקבלן לא יהיה רשאי להמחו 19.1 
 ו/או גוף אחר, אלא בהסכמה מראש ובכתב של המרכז הרפואי.  

 
המרכז הרפואי יהא רשאי להמחות זכויותיו על פי הסכם זה לכל אדם ו/או גוף על פי שיקול דעתו  19.2

 סכם זה.ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקבלן לפי ה
 

 ערבות בנקאית .20
 

להבטחת כל התחייבויותיו על פי החוזה, ימסור הקבלן למרכז הרפואי, עם חתימת הסכם זה,  20.1
מאומדן  5%ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית בגובה של  

 הרכישה השנתי מהקבלן בהתאם להצעת המחיר שנתן.
 

 יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60הערבות הבנקאית יהיה משך תוקפה של  20.2
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לא מילא הקבלן אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהיה המרכז הרפואי רשאי לחלט את  20.3
הערבות מבלי שיידרש להוכיח נזק והקבלן יהא מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל טענה 

ת ובלבד שניתנה הודעה בכתב לקבלן על כוונה זו והקבלן ולהגיש כל התנגדות כנגד מימוש הערבו
 ימים מקבלת ההודעה. 7לא תיקן את הנדרש תוך 

 אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.  20.4
 

 להמציא הקבלן על ההסכם, יהא את המרכז הרפואי יאריך אם הצדדים, כי בין ומוסכם מותנה 20.5

 20.1ק "בס כאמור ערבות כתבההסכם,  תקופת תום לפני יום 14 מאשר לא יאוחר פואילמרכז הר
דין ערבות על פי סעיף קטן זה  הנוספת. ההתקשרות הקיים לתקופת הערבות לכתב או הארכה 

 דלעיל לכל דבר ועניין.  20.1כדין הערבות על פי סעיף קטן 
 

 
אי אכיפה של זכות על פי הסכם זה או אי דרישה לביצוע חובה של מי מן הצדדים על פי הסכם זה לא  .21

 על הזכות או על הדרישה לביצוע החובה. רכוויתותחשב 

 

כל שינוי ו/או תוספת להוראות הסכם זה וכן כל ויתור בקשר להסכם זה לא יהיה להם תוקף ו/או נפקות,  .22
 ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.אלא אם כן, נעשו בכתב 

 

על הקבלן לדווח בכתב למרכז הרפואי על כל שינוי שיחול בכתובתו, ברמת הציוד, בהרכב הנהלתו,  .23
בסטאטוס החוקי שלו וכיו"ב. המזמין יהא רשאי לראות בשינויים האמורים שינוי יסודי מהוראות הסכם 

 זה ולפעול בהתאם לכך.

 

 הקבלן מתחייב בזאת: .24
 
בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם ו/או גוף כלשהו, בין בכתב ובין בעל פה כל מסמך לשמור  .א

ו/או מידע  אשר הגיע לידיעתו ו/או לידיעת מי מעובדיו או העובדים למענו תוך כדי מילוי תפקידם 
או במהלך עבודתם ו/או שהוכנו ו/או שעובדו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בין אם הם קשורים 

וע הסכם זה ובין אם לאו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, טיוטות נתונים, דו"חות וכל לביצ
 חומר אחר ו/או כל ידע ו/או כל מידע שהוא. 

לות לזמן על פי סעיף זה מחייבות גם את עובדיו ו/או מי מטעמו ואינן מוגב הקבלןההתחייבויות  .ב
 ם זה והן לאחר תום תוקפו ללא הגבלת זמן. ועובדיו הן בתקופת הסכ כלשהו, והן חלות על הקבלן

לעמוד בדרישות  תקופות ההסכם הנוספות מתחייב הקבלןמשך כל תוקפו של הסכם זה ו .ג
למסמכי המכרז המהווה חלק   במסמך ט'והתחייבויות לשמירת סודיות ואבטחת מידע המפורטות 

 בלתי נפרד מהסכם זה.

להסכם זה  מסמך ט'סקים בביצוע ההסכם זה על יחתום בעצמו ויחתים את עובדיו וכל העו הקבלן .ד
התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע ויעמוד בכל הדרישות וההתחייבויות 

 המופיעות בו. 
 
 

 הודעות .25
 

כל הודעה אשר תשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח בכתב על פי הכתובות המפורטות במבוא להסכם זה, 
 להסכם על שינוי הכתובת. כל עוד לא הודיע מי מהצדדים

         
 הודעות שישלח צד למשנהו תחשבנה כמתקבלות: 

 
 עם קבלת אישור הפקס'. –אם נשלחו בפקס' 

 ימים מיום המשלוח. 3תוך  –אם נשלחו בדואר רשום 
 עם קבלת אישור בכתב מנציג המקבל. –אם נשלחו ע"י שליח 
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 סמכות שיפוט .26
  

לעדית בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים והנובעים ו/או סמכות השיפוט הייחודית והב
 קשורים בהסכם זה ו/או בביצועו תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה.

 
 
 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 

 הקבלן    המרכז הרפואי הלל יפה  
 

 __________________   _________________ שם: 
 

 __________________   _________________ תפקיד: 
 

 __________________   _________________ חתימה: 
 

 __________________   חותמת: _________________ 
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 נספח ג' להסכם
 
 

 אישור קיום ביטוחים -נספח ביטוח 
 

 לכבוד 
 ;יפהמשרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל  –מדינת ישראל 

 
 א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוחים  הנדון:
 
 

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________)להלן "הספק"( לתקופת הביטוח  
מוצרי טקסטיל עבור המרכז הרפואי  לאספקת מיום _______________ עד יום ________________ בקשר

משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה,  את הביטוחים  –ישראל  הלל יפה, על פי מכרז וחוזה עם  מדינת
                                                      המפורטים להלן:

 
 ביטוח חבות המעבידים

 
 . אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.     1

     
 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  5,000,000. גבול האחריות לא יפחת מסך  2

 )שנה(.    
 
 . הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה 3

 ויחשב כמעבידם.     
 
 משרד הבריאות, המרכז הרפואי  –. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל 4

 הלל יפה, היה  ונטען לעניין קרות תאונת  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי הם נושאים    
 בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.     
 

 כלפי צד שלישי ביטוח אחריות
       

 . אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף 1
 ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.    
 
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;  1,000,000. גבול האחריות לא יפחת מסך 2
 
 .Cross  Liability -יף אחריות צולבת . בפוליסה ייכלל סע3
 
 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.       .4
 
 . הביטוח מורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי 5

 הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה, הוא מבוטל.     
 
 כסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, . הביטוח מורחב ל6

 קבלני  משנה ועובדיהם.     
 
 משרד הבריאות, המרכז הרפואי   –. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל 7

                                 הלל יפה  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.                  
 

 PRODUCTS LIABILITY –ביטוח חבות המוצר 
 
 . הספק יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת מוצרי טקסטיל 1

 משרד הבריאות,   –עבור המרכז הרפואי הלל יפה, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל      
 המרכז הרפואי הלל יפה.                        
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 נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים      –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין  .2

 . 1980-פגומים     
 
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין  250,000. גבול האחריות לא יפחת מסך 3

 נזק לגוף ולרכוש.    
                                                                           

 .CROSS LIABILITY  -. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת 4
 
 חודשים. 6. הארכת תקופת הגילוי לפחות 5
 
 משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .6

 יחשבו  אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.ככל שי    
        

 כללי
 

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:
 
    משרד הבריאות, המרכז –.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל 1

 ,  בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.  הרפואי הלל יפה     
 
 או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא   . בכל מקרה של צמצום2

 יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי  60אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של     
 של המרכז הרפואי הלל יפה.    
 
  -. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל 3

 משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם      
 שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.        
 
 .  הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  החובות  4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.     
 
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק..  5
 
 . כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 6

 קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה    
 הביטוח. במלוא הזכויות על פי    
 
 . תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", 7

 בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.                                                       
             

 פי האמור באישור זה. בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על
 
 

 בכבוד רב,                                                                                       
 
 

                                                                    ___________________________ 
 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח     תאריך______________                   
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 מסמך ו'
 

 נוסח כתב ערבות
 

 
 לכבוד 

 ממשלת ישראל 
 הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה באמצעות משרד 

 

 
 הנדון: ערבות מס'____________

 

 
 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 
 )במילים _________________________________________________________________(

 
 שיוצמד למדד*( _____________________________ מתאריך _________________________

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(

 
 בקשראשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

 
 עם הזמנה/חוזה _____________________________________________________________

 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 
 האמור מאת החייב.

 
 __ עד תאריך _______________ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ____________

 
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________

 שם הבנק/חב' הביטוח

 
__________________________________ ___________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 
 ________________ ________________ ________________ 

 תאריך שם מלא חתימה וחותמת 

 

 
 *( אם נדרשת ערבות צמודה

 
 

 

 
 1011מדף מס' 
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 מסמך ז'
 

 מהציון המשוקלל( %40)בסעיפים האיכות מידה הניתוח אמות 
 
 

ל המציעים שצורפו ש הבדיםדוגמאות פי  עלהמזמין  שלמערך הטקסטיל  מנהלת( יינתן ע"י 2 ףסעיל הציון
 .על ידי המזמין יבדקו באמצעות המכון לסיבים ו/או מכון התקנים ו/או בדיקה עצמיתהבדים להצעותיהם במכרז. 

 
 שביעות רצון טופס

 
  הנושא הנבדק משקל הציון

 גבוה
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 נמוך
1 

   

     20% 
 

איכות הבד על פי כביסות שבוצעו 
 מדוגמאות הבד שנשלחו **

2) 

עמידות בכביסה )על פי פנייה ללקוחות  5%     
 המציע(

3) 

מתן מענה לבעיות )על פי פנייה  –שרות  5%     
 ללקוחות המציע(

4) 

גמישות באספקה )על פי פנייה ללקוחות  5%     
 המציע(

5) 

עמידה במועדי אספקה )על פי פנייה  5%     
 ללקוחות המציע(

6) 

 
מעלות צלזיוס. הבדים  80על הבדים שצורפו למסמכי המכרז לעמוד בכביסה אגרסיבית של   **

 ייבדקו באמצעות המכון לסיבים ו/או מכון התקנים ו/או בדיקה עצמית ע"י המזמין.
 

לא תובא לדיון אף אם   , 2-6 לעילהאיכות  פיסעיכל  לסך 75% -שתקבל ציון משוקלל נמוך מ הצעה
 המציע יקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר.

 
באמות המידה( יינתן על ידי תשאול הלקוחות שצוינו על ידי ( 6 סעיף ( עד3הציון בנוגע לאיכות השירות )סעיף 

יתשאל שני לקוחות לפחות והכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לטופס זה.המשתתף. המזמין  המציע בתשקיף
    

היה ולקוח מסרב לענות יהא רשאי המזמין לפנות למציע ולבקש שמות לקוחות נוספים לאלה שצוינו בתשקיף ו/או 
 בסעיף זה. 0ליתן ציון 

 
 המציע: ________________________________ שם

 
 __________________הלקוח: ______________ שם

 
 הלקוח: ________________________________ נציג

 
 הבדיקה: _____________________________ תאריך

 
 
 

     _____________________ קהבוד שם
 

 הבודק _________________ חתימת
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 מסמך ח'                                                                     ר פרטי טקסטילומפרט לייצ

אומדן  תאור המוצר מס'
כמות 
 לשנה

מפרט 
 מספר
 

 -  טקסטיל מצעים בד צבעוני פסים  עם הדפסה  כיתוב  ביה"ח 
 1-2 7,000 ס"מ  240*160                                     סדין ישר                                   1
 3 4,000 ס"מ 120*160                                          סדיניה                                 2
 4 7,000 ס"מ 240*160                          סדין גומי במבינו                                    3
 5 4,000 ס"מ 20*70*50                           ציפית לכר                                           4

 -  ה"חיבד על פי בחירה עם לוגו במצעים למיטה תינוק מחלקת ילדים טקסטיל  

 4 2,000 ס"מ  180*70                                    למיטה תינוק במבינו  עם גומיסדין  5

 3 2,000 ס"מ  160*120                                          סדיניה למיטה תינוק              6

 5 1,000 70*50                                למיטה יונק             ציפית לכר שינה  7

 -  טקסטיל כללי עם הדפסה לוגו או כיתוב ביה"ח 
לוגו ביה"ח ושם סגירה, שיאפשר רוך שועם  נוזליםעמיד לשק אוגר כביסה  8

 מחלקה צבע כחול רויאל 
1,000 18 

 18 200 אוזניים הדפסה  כיתוב אשפה צבע שחור  4שק אוגר עמיד לנוזלים עם  9
רוך שיאפשר סגירה כולל לוגו ביה"ח צבע ששק אוגר כביסה עמיד לנוזלים עם  10

 ירוק
100 18 

 39 200 ס"מ 100*40                                         כותנה 100%מגבת מטבח  11
 7 10,000 ס"מ 100*50                          מגבת פרוטה                                   12
 38 600 ס"מ 70*50                                                           כר שינה ספוג 13

 38 100 ס"מ  90*30כר לתנוחות מטופלים                                                  14
 6 400 מ' 240רוחב                                            כותנה 100% בד פלנל לבן 15
 2 1,200 מ' 160בד צבעוני לתפירת מצעים מ"ח ילדים רוחב  16
 6 7,000 ס"מ 80*80                                                           חיתולי טטרה 17
 7 500 ס"מ 90*90                    מגבת רחצה יונק                                   18

 40 500 ס"מ  90*90                 תתכלפליז ליונק דו צדדי צד ורוד צד  שמיכה 19

 -  ייצור מוצרי יונק מבד טריקו צבעוני כולל לוגו ביה"ח  

 19 2,000 ליונק טריקו  גופיה 20

 19 2,000  רגלית עם ליונק טריקו מכנס 21

 19 1,000 ס"מ  90*50                                                       יונקלעריסה טריקו  סדין 22

 19 500 ס"מ  90*90                                                       יונק לעריסהטריקו  סדין 23

 19 200 "מס 110*80                                  לידה חדר יונק קבלת למזרוןטריקו  סדין 24

 -  טקסטיל ביגוד למטופל עם הדפסה  לוגו ביה"ח 

 XL5 /XL 4 /3XL/L X2 /XL /L/M/S 800 11               חולצה פיג'מה לנשים            25

 XL5 /XL 4 /3XL/L X2 /XL /L/M/S 800 12                     מכנסיים פיג'מה לנשים    26
 L/XL/2XL 1,500 8                                     כפתורים 3כותונת לנשים ש.ק פתח  27
 XXL/XL/L 600 9                                להנקה   כותונת ליולדת פתחים בצדדים 28
 M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/S 1,000 11                                      חולצה פיג'מה לגבר 29

 XL 5/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL 2,000 12                    חצי גומי   מכנסיים פיג'מה לגבר 30
 XL2/XL/L 1,500 10            גבעם מנז'ט פתח לאורך השרוול ארוך כותונת סינור  31
 10 2,500                        למטופל פתח לאורך הגב  ש.ק כותונת סינור  32
 14 600 2/4/6/8/10/12/14/16                         חולצה פיג'מה ילדים צבעוני       33
 13 600 2/4/6/8/10/12/14/16                        מכנסים פיג'מה ילדים צבעוני        34

 -  ביה"חלוגו טקסטיל חדר ניתוח בד ירוק  עם הדפסה כיתוב   
 15-16 200 ס"מ 120*60                                                   ציפית אחות אילמת 35
 15 700 ס"מ 120                                                          רגליות  מידה       36
 15 1,000 ס"מ 90*90                         ס"מ           13קוטר  מפית עיניים עם חור 37
 15 1,000 ס"מ 120*120                                                                   עטיפה 38
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 המשך ר פרטי טקסטילומפרט לייצ

אומדן  תיאור המוצר מס'
כמות 
 לשנה

מפרט 
 מספר

 15 1,000 ס"מ  90*90עטיפה                                                                            39

 15 1,000 ס"מ  75*75עטיפה                                                                           40

 15 500 ס"מ 50*50                            עטיפה                                               41

 15 2,000 ס"מ 220*150                                                            ח. ניתוח סדין  42

 15 20 350*195סדין עם שסע                                                                   43

 15 200 220*150סדין כפול                                                                    44

 15 1,000 ס"מ   150* 120                                                ח. ניתוחסדיניה כפולה  45

 15 3,000 ס"מ  90*90                מגבת ח.נ בד ירוק                                           46

 10 1,500 כותונת סינור שרוול ארוך עם מנז'ט פתח לאורך הגב  צבע ירוק  47

 -   אריגה מדי פרסונל עם לוגו ביה"ח 

  XL 20                                   בד צבעוני  3/4 דתית שרוול  חלוק אחות 48

                                        צבע לבן   3/4חלוק אחות דתית שרוול  49
M/L/XL/2XL 

80  

 XL5  / XL4 / XL                                 ש. ארוך   חלוק רופאה 50
3/XL/2/XL/L/M 

220 20 

 XL5 / 4XL/4XL                                ש. ארוך  חלוק רופא  51
/3XL/2XL/XL/L/M 

230 21 

 XL 5 /XL 4 /3XL/L X2                            פטרולצבע  Vחולצה פתח  52
/XL /L/M/S  

290 26 

 XL 5 /XL 4 /3XL/L X2                         פטרולמכנסיים עם גומי צבע  53
/XL /L/M/S 

290 26 

 XL5 /XL 4 /3XL/L X2                     /אלונקאיכוח עזר  Vחולצה פתח  54
/XL /L/M/S 

280 22 

 XL 4 /3XL/L X2     חולצה צבע טורקיז עם כיתוב בגב רפואה דחופה    55
/XL /L/M/S 

200 26 

 XL 4 /3XL/L X2          מכנסיים צבע טורקיז רפואה דחופה                 56
/XL /L/M/S 

200 26 

 S   /  XS 60 22צבע לבן                                             Vחולצה לאחות פתח  57

/ XL 3 /2XLחולצה רופא ש. קצר כפתורים                                             58
XL /L /M  

80 22 

 XL4 /3XL/L X2     עם צווארון ורקמה לוגו /אש.ק נשיםחולצה אלגנטי  59
/XL /L/M/S 

200 35 

 3XL/L X2                      עם צווארון ושרוול ארוך  חולצה אלגנטי לגבר 60
/XL /L/M/S 

10 34 

 XL                              10 21חלוק עם צווארון שרוול ארוך צבע כחול נייבי 61

 4XL                    ובחלק האחורי גומי  כיסים 6מכנסיים דגמ"ח  62
/3XL/2XL/XL/L/M 

170 30 

 4XL            כותנה 100% כיתוב בגבוחולצה פולו ש.ק. עם כיס  63
/3XL/2XL/XL/L/M 

120 - 

 4XL                   כיתוב בגבושרט ש.ק. עם כיס  Tחולצה טריקו  64
/3XL/2XL/XL/L/M 

150 28 

 4XL       שרט ש. ק עם כיס                             Tחולצה טריקו  65
/3XL/2XL/XL/L/M 

120 28 

                                      . ארוך עם כיסרט שש  Tחולצה טריקו 66
3XL/2XL/XL/L/M 

150 28 
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                       כיסים צבע כחול ניבי 4מקטורן עבודה עם צווארון ש.א.  67  
2XL/XL/L 

60 31 

                              . קישוט בד פיפטהק.שלטבח עם צווארון מקטורן  68
XL2 /XL /L 

90 27 

 XL2                  עם קישוט פיפטה בשרוולש.ק. מקטורן לעובדת מטבח  69
/XL /L/M/S 

150 27 

                                                                           /שףטבחלג'קט  70
XL2 /XL /L 

20 - 

                                       2XLכותנה 100%מכנסיים פיפטה לטבח  71
/XL/L 

60 33 

 XL/3XL/ 4XL                                       2מכנסיים לבן גומי מסביב  72
/XL /L/M/S 

200 23/24 

 32 30 סינר ארוך מטבח  73

                                                    4XLפוטר עם רוכסן וכובע 74
/3XL/2XL/XL/L/M 

 29 

                                               4XLפוטר עם רוכסן ללא כובע 75
/3XL/2XL/XL/L/M 

 29 

                                                         4XLפוטר צווארון ניקי  76
/3XL/2XL/XL/L/M 

 29 

ב בעירה                                                      כשמיכה אקרילן מע 77
150*200 

500 37 

ב בעירה                                                 כשמיכה אקרילן ילד מע 78
150*100 

200 37 
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 1מפרט מספר  -מפרט לייצור כלי מיטה 
 

 כללי
 והנמצאים בשימוש במרכז הרפואי הלל יפה. המטופל כלי המיטה המיועדים למיטתמפרט זה מיועד לייצור כל סוגי  

 
 דרישות כלליות          
   
 הספק יגיש דוגמאות בד או פריט מוגמר בהתאם לדרישות.         
 .תחילת הייצור רק לאחר אישור גורם מוסמך במרכז הרפואי         
 . כל כלי המיטה יסופקו ללא פגמים         

 
 מבנה וצבע 
 מהם עשויים כלי המיטה יהיו מחתיכת בד אחת ללא חיבורים וייגזר לפי אורך השתי של הבד  היריעות         
 אלה  אם הדוגמא מחייבת חיבור שכזה.         
 ודיגום כלי המיטה יהיה כמסוכם בין המרכז הרפואי והספק. צבע         

 
 
 

 -  גלופות/שבלונה 
  1 סמ'   50גלופה להדפסה כיתוב המרכז הרפואי הלל יפה באורך  79
  1 סמ'  8*  8גלופה להדפסה לוגו ביה"ח בגודל   80
  1 לוגו ביה"ח אריגה 81
  1 לוגו ביה"ח הדפסה  82

   + וילון ורטיקלי + וילון ונציאני + וילון גלילה+ מסילה  בד חסין אשן וילו 
 36 מ' רץ מסילה רגילה לוילון  83
 36 מ' רץ מסילת הפרדה לוילון פרגוד 84
 -  הרכבה 85
 36 1מ'  בד מודפס צד אחד פוליאסטר חסין אש  86
מ'    בד דו צדדי מודפס פוליאסטר חסן אש   87 1   36 
 36 1מ'   בד הצללה חסין אש 88
 36 1מ'   תפירת וילון פרוס )פרגוד( 89
 36 1מ' )פלדים( תפירת וילון כפלים 90
 36 1יח'  מתלים/פטריה  לוילון פרגוד 91
 36 1יח' )פלדים(  ווים מתכת לוילון כפלים 92
 36 1מ'   בד רשת חסין אש  93
 36 1 מוט חדירה תיקרה אקוסטית 94

 -  קלייוילון ורט 
 36 מר' מר'  קלייורטבד  95
 36 מ' מסילת ורטיקלי + הרכבה  96

 -  וילון גלילה 
 36 מר' בד גלילה האפלה  97
 36 מר' בד גלילה הצללה  98
 36 מר' בד גלילה מודפס  99

 -  הרכבה 100

 -  וילון ונציאני 
 36 מר' ונציאנים  101
 36 1יח' כבלים  102
 -  הרכבה 103
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 חוטי התפירה            

 חוטי התפירה יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד,           
 התכווצות החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד. 

 
 גימור 

  שפות לא גמורות,  לא יהיו בהם בדלי חוטים  או חוטים רפויים, הזוויות כלי המיטה יסופקו  ללא

 ומחוזקות בתפר חוזר. בפינות יהיו ישרות

  יח'. 10המצעים יהיו מגוהצים ומקופלים היטב באריזות של 

 
 יםתקנ

 אריגים לכלי מיטה. 278ישראלי  תקן 

  בדיקות ליציבות צבע. 916תקן ישראלי 

  פגמים באריגים. 886תקן ישראלי 

 
 חוזק 
  ניוטון לפחות בערב. 260 –ניוטון לפחות בשתי, ו  300חוזק למתיחה יהיה 
  ניוטון הן בשתי והן בערב. 10 –חוזק לקריעה לא יהיה קטן מ 

 
 בד מוגמר 

 
  ליציבות ממדים ולעמידה בתנאי גיהוץ של  :הבד יעבור אשפרהC ° 110 
 : בטמפרטורה של  תנאי גיהוץ מעגילהC ° 160 .עבור כלי מיטה 

 : ב  התכווצות הבד– C  ° 60  בכל כיוון. 2%לא תעלה על 
 
 

 יציבות הצבע 
 

 .916בדיקות יציבות הצבע בגורמי בליה שונים תבוצע בהתאמה לת"י  

 לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  – 2חלק  916על פי ת"י  -  בכביסה 

 לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  – 3חלק  916על פי ת"י  - בזיעה 
 לפחות. 4מחזורים בדרגה  500יציבות צבע לאחר  – 7חלק  916על פי ת"י  - בשפשוף 
 לפחות. 4דרגה  –בהיפוכלוריט  -  הלבנהב 

 2מפרט מספר  –מפרט לייצור סדינים למיטת מטופל 
 

  סיבי פוליאסטר. 50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים מתערובת   :הרכב הבד 

 (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה  24/1חוטי     יהיו : חוטי שתי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה  24/1חוטי    יהיו  : חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145 :משקל הבד 

 ס"מ. 240*160  : מידות הסדין 

 : פסים צבעוני על פי דוגמא. גוון הבד 

 : קצוות הסדין בתפר ישר ויחוזקו בתפר חוזר. תפירה 

 ס"מ.    50במרווחים של  יש להדפיס כיתוב   "המרכז הרפואי הלל יפה"  : הדפסה 

 גודל האותיות וצורתן על פי דוגמא.
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 3מפרט מספר  –מפרט לייצור סדיניה למיטת מטופל 

 
  סיבי פוליאסטר 50%סיבי  כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   :הרכב הבד 

 (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה  24/1חוטי    יהיו : חוטי שתי 

 (.24חוטי ערב לס"מ יהיה    )מספר  24/1חוטי    יהיו : חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145 :משקל הבד 

  : ס"מ. 160*  120מידות סדיניה 

 : פסים צבעוני על פי דוגמא. גוון הבד 

 ס"מ    50במרווחים של  יש להדפיס כיתוב   "המרכז הרפואי הלל יפה"  : הדפסה 

 וגמאגודל האותיות וצורתן על פי ד      

 
 4מפרט מספר  –למיטת מטופל  ייצור סדין "במבינו"מפרט ל

 
 

  סיבי פוליאסטר.  50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים מתערובת   :הרכב הבד 

 (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה   24/1חוטי     יהיו : חוטי שתי 

 (.24)מספר חוטי ערב לס"מ  יהיה   24/1חוטי    יהיו : חוטי ערב 

 ר.גרם למ" 145 :משקל הבד 

  ס"מ. 240* 160 : במבינומידות סדין 

 : ס"מ 70*180 מידות סדין במבינו  למיטה תינוק 

 : בד צבעוני למחלקת ילדים. פסים צבעוני על פי דוגמא  גוון  הבד  

 : השחלת גומי מטיב מעולה  עמיד לכביסות חוזרות  בטמפרטורת רתיחה.  גומי 

 ס"מ.    50במרווחים של  יש להדפיס כיתוב  "המרכז הרפואי הלל יפה"  : הדפסה 

 גודל האותיות וצורתן על פי דוגמא.      

 
 
 

 5מפרט מספר  –למיטת מטופל  ייצור ציפית לכרמפרט ל
 

 : סיבי פוליאסטר. 50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   הרכב הבד 

 (.29)מספר חוטי השתי לס"מ יהיה   24/1חוטי   ו יהי : חוטי שתי 

 (.24)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה   24/1חוטי    יהיו : חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145 :משקל הבד 

 ס"מ. 70*50*20 : מידות הציפית  

 : בד צבעוני למחלקת ילדים. ,פסים צבעוני על פי דוגמא גוון  הבד 
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 : כל חלקיה העיקריים של הציפית ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות כל תפרי הפתחים בתפר  תפירה

 ישר  ויחוזקו בתפר חוזר.

 ס"מ.    50יש להדפיס כיתוב   "המרכז הרפואי הלל יפה"  במרווחים של  : הדפסה 

 גודל האותיות וצורתן על פי דוגמא.      

  

 6מפרט מספר  – ייצור חיתול טטרהפרט למ
 

 כללי
 .מפרט זה מיועד ליצור חיתולי בד כותנה )טטרה( וחיתולי פלנל 

 
 : סיבי כותנה. 100% הרכב הבד 

 (.26)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה   20/1וטי כותנה  ח יהיו : חוטי שתי 

 (.17)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה    16/1יהיו  חוטי כותנה   : חוטי ערב 

 3% -גרם למ"ר  + / 130יהיה   : המוגמר  טטרה משקל בד . 

  3% -למ"ר +/גרם  200יהיה  :משקל בד פלנל המוגמר . 

 : 7000ושל חוטי הערב לפי  8000חוטי השתי יהיה לפי המכפלה של  חוזק . 

 3% -ת של לס"מ בסיבו 80*  80  יהיו : טטרה מידות חיתול . 

 : 3% - ס"מ בסיבולת של  90*90יהיו  מידות חיתול הפלנל . 

 : הבד יהיה חופשי מכל חומר זר.  הלבנה לא אופטית, טיפול  הידרופילי,  –האשפרה תהיה רגילה  גימור 

 : החיתולים יתפרו במכונת אוברלוק. תפירה 

 :על החיתולים להיות נקיים, ללא קמטים, מוחלקים ורכים לא יהיו בחיתולים גופים זרים לא עמילן  כללי

 ולא חומרי הכבדה אחרים.

 לאורך החיתולהדפסה כיתוב  "המרכז הרפואי הלל יפה"  : הדפסה. 

 : ס"מ 50רווח בן כיתוב לכיתוב האותיות בצבע כחול,   גוון גוון וגודל האותיות. 

 
 

 7מפרט מספר  –( הייצור מגבת פרוטה )מגבת שיערמפרט ל
 

 : סיבי כותנה. 100% הרכב הבד 

 (.22 )מספר חוטים בס"מ יהיה  22/1חוטי   יהיו : חוטי שתי 

 (.18)מספר חוטים בס"מ יהיה  18/1חוטי  יהיו : חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 390 : משקל הבד 

 301סעיף  629ס"מ באפיצות כמפורט בת"י  100*  50 : מידות המגבת. 

 : ס"מ 90*  90 מידות מגבת יונק  

 מכלל שטח המגבת. 15% - 20%נטול השיער במגבת לא יעלה על  : שטח 

 ס"מ 4כיתוב   : גודל האותיות 

 כחול על פי דוגמא. : צבע הלוגו 
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  : מבנה המגבת יהיה על פי הדגם שהוסכם ואושר על ידי המרכז הרפואי הלל יפה,מבנה 

 : או לפי בקשה המגבת יהיה לבן,   גוון.  

 : המגבת תהיה נקייה, השכבה השעירה תראה מיושרת הספות יהיו אחידות ישרות ומוחזקות  גימור 

 יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, המגבת  תסופק לאחר כביסה מקופלת היטב באריזה שללמגבת       

 יח' בשקית  ניילון.    10       

 

 8מפרט מספר   –מפרט לייצור כותונת נשים    
 

 סיבי פוליאסטר . 50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   : הרכב הבד 

  (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1חוטי    יהיו : שתיחוטי 

 : (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה      24/1חוטי      יהיו חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145  :משקל הבד 

 : חוטי התפירה יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של  חוטי התפירה

 סה תהיה כהתכווצות הבד.חומר הבד, התכווצות החוטים בכבי

 יהיה  על פי  דוגמא. וגוון הבדדוגמת  הכותונת  : וגוון דוגמא 

 : ס"מ, העיבוד יהיה  מאותו בד. 1עגול מעובד עם סרט אלכסון ברוחב  צווארון 

 : ס"מ. 32בחלק הקדמי יהיה פתח  בעומק   פתח קדמי 

  כפתורים מטיב מעולה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה וגיהוץ  3 רכיסה :אמצעי

 אבקות בגודל המתאים  לכפתור. 3במעגילה, במקביל תהיינה תפורות 

 : קצרים עד המרפקים, תפרת השרוולים גזור מחתיכה אחת.   שרוולים 

 : תווית זיהוי מידה  תפור במרכז הצווארון בשני הקצבות. סימון מידות 

 כל חלקיה העיקריים של הכותונת ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות כל תפרי הפתחים  : תפירה

 בתפר ישר ויחוזקו בתפר חוזר.

 : לכותונת יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, הכותונת תסופק מגוהצת ומקופלת היטב  גימור

 יח' בשקית ניילון.    10באריזה של 

 : ורת על כל  שטח הבד  )על פי דוגמא(.לוגו ביה"ח מודפס בתפז הדפסה 
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 )בס"מ(   מידות של כותונת נשיםטבלה 

 XXLמידה  XLמידה   Lמידה  כינוי המידות   

 80 75 70 מחצית היקף החזה  )קו בית השחי( 1

 80 75 70 מחצית היקף המותן 2

 85 80 75 מחצית היקף הכותונת בקצה  השוליים 3

 125 120 120 מהקצה העליון של הצווארוןאורך הכותונת  4

 28 27 26 רוחב תפר הכתף 5

 24 23 22 מחצית היקף השרוול 6

 23 21 20 אורך שרוול קצר 7

 

 
 9מפרט מספר   -מפרט לייצור כותונת נשים  ליולדת 

   
 פוליאסטרסיבי  50%כותנה סיבי  50%יהיו עשויים תערובת   חוטי שתי וחוטי ערב  : הרכב הבד . 

  (.29יהיה  מ)מספר חוטי שתי לס"    24/1חוטי   יהיו :שתי חוטי 

 (.26מ יהיה )מספר חוטי ערב לס"   24/1י   חוט  יהיו : חוטי ערב 

  לסמ"ר גרם  145  :משקל הבד. 

 : יננו נופל מתכונותיו של חומר הבדיהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שא חוטי התפירה , 

 ים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.התכווצות החוט      

 דוגמא על פי וגוון הבדדוגמת הכותונת  : וגוון דוגמא. 

 : בגובה מחצית בית השחי. חלק גב הכותונת יהיה מחלק אחד וחלק קדמי יהיה גזור תפירת הכותונת 

 : ס"מ 15יהיה    עומק הכפלים. 

 : בשני צדדים שווים. ס"מ עם לחצנית אחת, הפתחים יהיו 35אורך הפתחים יהיה   פתחים 

 : מעוגל תפור בסרט אלכסון צבעוני. צווארון 

 : המרפקים תפירת השרוולים גזור מחתיכה אחת  עד קצרים שרוולים. 

 : סרט אלכסון תפור מסביב לצווארון בגוונים שונים על פי מראה דוגמא, סימון מידות 

 : צווארון בשני הקצבות.   במרכז ה תפור תווית זיהוי מידה 

 לכותונת יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, הכותונת תסופק מגוהצת ומקופלת היטב  ר :גימו

 יח' בשקית ניילון.   10באריזה של 

 : לוגו ביה"ח מודפס בתפזורת על כל שטח הבד  )על פי דוגמא(. הדפסה 
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 )בס"מ( מידות לכותונת יולדתטבלת 
 
 

 XXLמידה  XLמידה  Lמידה  כינוי מידות  
 125 120 120 אורך הכותונת 1
 133 128 123 היקף רוחב החזה ) קו בית השחי(   2
 68 65 62 מחצית רוחב הגב 3
 32 29 26 אורך השרוול 4
 17 16 15 רוחב הכתף  5
 28 26 24 מחצית היקף השרוול בשוליים 6
 
 

 10מפרט מספר  –מפרט לייצור כותונת סינור למטופל 
 

 סיבי פוליאסטר . 50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב  יהיו עשויים תערובת   : הרכב הבד 

  (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה   24/1חוטי   יהיו : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה   24/1חוטי      יהיו : חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145 :משקל הבד 

 : יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד,  חוטי התפירה 

 התכווצות החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.      

 דוגמא. פי ל יהיה ע  וגוון הבד הכותונת דוגמת : וגוון דוגמא 

 חלקים אלה יהיה פתוח לכל אורכו הוא יהיה מורכב משני חלקים זהים, שפת הפתח בין  : גב הסינור

ס"מ לפחות החלק העליון של הפתח, בין הצווארון לבין המותן יהיה ניתן  10תקופל פנימה ברוחב 

 לרכיסה על ידי שרוכים. 

 : קצרים עד המרפקים, אפשרות שנייה שרוולים ארוכים עם מנז'ט, תפירת השרוולים גזור  שרוולים

 מחתיכה אחת.

 ות בטמפרטורת רתיחה.ס"מ עמיד לכביסות חוזר 10  'ט :זאורך המנ 

 : מעוגל  מלפנים תפור עם סרט אלכסון. צווארון 

 : תפור עם סרט אלכסון סביב הצווארון בגוונים שונים על פי דוגמא.  סימון מידות 

 : תפור במרכז הצווארון  בשני הקצבות. תווית זיהוי מידה 

 : צוות כל תפרי הפתחים כל חלקיה העיקריים של הסינור ייתפרו במכונת אוברלוק וכן ק התפירה

 בתפר ישר ויחוזקו בתפר חוזר. 

 : לסינור יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, הסינור יסופק מגוהץ ומקופל היטב באריזה  גימור 

 יח' בשקית ניילון. 10של         

 : לוגו ביה"ח מודפס בצבע כחול  בתפזורת  על כל שטח הבד )על פי  דוגמא( הדפסה 
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 (בס"מ)מידות סינור מטופל טבלת 

 

 L XL XXL כינוי המידות 

 80 70 65 מחצית היקף החזה חלק קדמי )קו בית השחי( 1

 40 35 34 רוחב מחצית  חלק גב  )קו בית השחי( 2

 80 75 70 מחצית היקף המותניים 3

 75 70 65 מחצית היקף הסינור ) בשוליים ( 4

 125 120 120 אורך הסינור 5

 25 23 21 הכתףרוחב  6

 25 24 23 אורך שרוול קצר 7

 28 27 26 מחצית היקף רוחב השרוול בשוליים  8

 56 55 54 אורך שרוול ארוך   9

 
             

 11מפרט מספר  –מפרט לייצור חולצה פיג'מה  לנשים/גברים 
 

 : סיבי פוליאסטר . 50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   הרכב הבד 

  (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1חוטי   יהיו : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה     24/1חוטי   יהיו  : חוטי ערב 

  גרם למ"ר.  145 :משקל הבד 

 : יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, חוטי התפירה 

 התכווצות החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.      

 : על פי דוגמא. גוון הבד 

 : שונים. גווניםבחלק החיצוני של גב החולצה יהיה  תפור בצווארון   סרט אלכסון ב סימון מידות 

 : תפור במרכז  בשני הקצבות.   יהיה  תווית זיהוי מידה 

 : דוגמת החולצה תהיה על פי דגם מוסכם הנמצא ברשות המרכז הרפואי, החולצה תהיה  דוגמא

 וכפתורים.   Vפתוחה בחלק הקדמי עם צווארון 

 : הכפתורים לרכיסת החולצה תהיינה מטיב מעולה עמיד לכביסות חוזרות  אמצעי רכיסה

 תהיינה תפורות אבקות בגודל המתאים לכפתורים.בטמפרטורת הרתחה וגיהוץ, במקביל 

 : ארוכים  בגזרה קימונו התפורים מחתיכה אחת. שרוולים 

 : ס"מ  18ס"מ רוחב הכיס  17שני כיסים קדמיים גובה הכיס  כיסים 

 : כל חלקי חולצת הפיג'מה ייעשו מחתיכה אחת וייגזרו לפי אורך השתי של הבד. התפירה 

החולצה  ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות תפרי הפתחים בתפר ישר  כל חלקיה העיקריים של 

 ויחוזקו     בתפר חוזר.

 האבקה תהיה בצד ימין של החלק הקדמי.  : פיג'מה נשים חולצה רכיסת 
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 האבקה תהיה בצד שמואל של החלק הקדמי. רכיסת  חולצה פיג'מה גבר : 

 : ים, החולצה תסופק מגוהצת ומקופלת היטב לחולצה יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוט גימור

 יח' בשקית ניילון. 10באריזה של 

 :לוגו ביה"ח  מודפס בצבע כחול או בורדו בתפזורת על כל שטח הבד  ) על פי דוגמא( הדפסה 

   בצבע בורדוועל פיג'מה נשים תהיה  בצבע כחול) הערה( הדפסה לוגו על פיג'מה גבר תהיה. 

 
 )בס"מ(  נשים/גבר  מידות של חולצת פיג'מה טבלת

 

 S M L XL XL2 3XL XL4 כינוי המידות 
 92 89 87 84 83 78 76 אורך החולצה  1
 74 72 70 68 66 64 62 מחצית היקף החזה )קו בית שחי( 2
 87 84 83 82 81 80 79 אורך שרוול מהצוואר  ) שרוול קימונו( 3

 37 36 35 34 32 33 30 קו בית השחי חלק אחד קדמי 4

 20 20 19 19 18 18 17 מחצית היקף השרוול בקצה השוליים 5

 74 72 70 68 66 64 62 מחצית היקף החולצה בקצה השוליים  6
 29 29 29 27 24 24 23 )עומק הפתח(   Vפתח  7

 
 

 מפרט לייצור מכנסיים פיג'מה  נשים/גברים - מפרט מספר 12
 

 : סיבי פוליאסטר . 50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   הרכב הבד 

  (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1חוטי   יהיו : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה    24/1חוטי     יהיו : חוטי ערב 

  גרם למ"ר.  145 :משקל הבד 

 : עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, יהיו מאותו חומר שהבד חוטי התפירה 

 התכווצות החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.             

 דוגמא.  על פייהיה  גוון הבד :דוגמא ו 

 : יהיה תפור  סרט אלכסון בגוונים שונים.  םבחלק האחורי של המכנסיי  סימון  מידות 

 : בחלק הקדמי חיצוני של המכנסיים.   תפור בשני קצבות  תווית זיהוי מידה 

 ם יהיו שני חלקים קדמיים ושני חלקים אחוריים,חלקי המכנסיי ים פיג'מה גבר :יתפירה מכנס 

 המותניים, שפות הפתח בשני החלקים יהיו ס"מ מגובה 25ים יהיה פתח באורך בחלקים  הקדמי      

 וייגזרו לפי אורך השתי  של הבד.מקופלים פנימה, כל חלקי המכנסיים ייעשו מחתיכה אחת 

כל חלקיה העיקריים של המכנסיים  ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות כל תפרי הפתחים בתפר ישר  

 ויחוזקו בתפר  חוזר.

 לכביסות חוזרות בטמפרטורת     גומי עמידהשחלת גומי במחצית חלק אחורי,  : גבריים פיג'מה גומי מכנס

 הרתחה.

 עמידים בכביסה חוזרת בטמפרטורת  בחלק הקדמי  מטיב מעולה  כפתורים 2 :ה גבר פיג'מ אמצעי רכיסה

 .בגודל  המתאים  לכפתורים  בקותני אש , במקביל תהיינה  תפורות רתיחה

  חלקי המכנסיים יהיו שני חלקים קדמיים ושני חלקים אחוריים ללא  : ים פיג'מה נשיםימכנסתפירה

 חתיכה אחת וייגזרו לפי אורך השתי של הבד. כל חלקי המכנסיים ייעשו מ פתחים,
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 גומי עמיד לכביסות חוזרות השחלת גומי מסביב לחגורת המותניים,  ים פיג'מה נשים :יגומי מכנס    

 בטמפרטורת הרתחה.

 : למכנסיים יהיה גימור נאה ולא יהיה בדלי חוטים, המכנסיים יסופקו מגוהצים ומקופלים היטב  גימור

 יח' בשקית ניילון . 10באריזה של 

 : על פי דוגמא(.  על כל שטח הבד לוגו ביה"ח מודפס בתפזורת הדפסה ( 

 .בצבע בורדוועל פיג'מה נשים תהיה  בצבע כחול,על פיג'מה גבר תהיה  ביה"ח )הערה( הדפסה לוגו 

 
 ים )בס"מ(ים פיג'מה נשים/גברימידות של מכנסטבלת 

 

 
 

 13 מפרט מספר -ילדים  מפרט לייצור מכנסיים פיג'מה 
 

  : סיבי פוליאסטר . 50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   הרכב הבד 
  (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1חוטי   יהיו  : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ  יהיה     24/1חוטי      יהיו : חוטי ערב 

  גרם למ"ר.  145 :משקל הבד 

 : יהיו מאותו חומר שהבד עשוי  או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, חוטי התפירה 

 התכווצות החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.             

 דוגמא. על פייהיה  גוון הבד :דוגמא ו 

 תפור בשני קצבות בחלק הקדמי,  החיצוני של המכנסיים.     זיהוי מידה : תווית 

חלקי המכנסיים יהיו שני חלקים קדמיים ושני חלקים אחוריים  כל חלקיה  : ילד ים פיג'מהימכנסתפירה 

העיקריים של המכנסיים  ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות כל תפרי הפתחים יחוזקו בתפר  חוזר.  

 המכנסיים ייעשו מחתיכה אחת וייגזרו לפי אורך השתי  של הבד. 

 גומי עמיד לכביסות חוזרות ב לחגורת המותניים, השחלת גומי מסבי :ילדים ים פיג'מה יגומי מכנס

 הרתחה.   בטמפרטורת

  : למכנסיים יהיה גימור נאה ולא יהיה בדלי חוטים, המכנסיים יסופקו מגוהצים ומקופלים היטב  גימור

 יח' בשקית ניילון. 10באריזה של 

 : על פי דוגמא(.  על כל שטח הבד לוגו ביה"ח מודפס בתפזורת הדפסה ( 

 

 

 S M L XL XL 2 XL 3 XL 4 כינוי המידות 
 122 120 118 116 114 113 110 אורך חיצוני של מכנסיים 1
 81 80 79 77 75 73 71 אורך מהמפשעה לקצה השוליים 2
 76 72 68 64 60 56 52 מחצית היקף המותניים    3
 78 74 70 66 62 58 54 מחצית היקף רוחב  הירכיים   4
 30 28 26 26 24 24 23 מחצית היקף רוחב בקצה  השוליים  5
 52 50 48 40 38 40 34 גומי במצב רפוי –מחצית מותן  6
 76 72 68 64 60 56 52 גומי במתיחה מכסימלית –מחצית מותן  7
 48 47 46 44 44 44 42 גובה מהמותניים למפשעה  8
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    (בס"מ)טבלת מידות של מכנסיים פיג'מה ילדים 

 

 16 14 12 10 8 6 4 2 כינוי מידות  

 97 93 89 85 77 63 59 55 אורך חיצוני של  המכנסיים 1

 67 62 61 56 49 42 39 33 אורך המכנסיים מהמפשעה 2

 62 58 54 50 46 42 38 34 מחצית היקף הירכיים  3

 62 58 54 50 46 42 38 34 מחצית היקף המותניים  4

 21 20 19 18 17 16 15 14 מחצית היקף רוחב    השוליים  5

 37 36 35 34 33 32 30 28 גובה המפשעה עד המותניים  6

 
 
 

 14מפרט מספר  -מפרט לייצור חולצה פיג'מה  ילדים 
 

 : סיבי פוליאסטר . 50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   הרכב הבד 

  (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1  יהיו  חוטי : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ  יהיה     24/1חוטי     יהיו : חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145  :משקל הבד 

 : הבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד,יהיו מאותו חומר ש חוטי התפירה 

 התכווצות החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.      

 על פי דוגמא. גוון הבד :דוגמא ו 

 : יהיה  תפור במרכז הצווארון  בשני הקצבות.   תווית זיהוי מידה 

 : פואי, החולצה תהיה דוגמת החולצה תהיה על פי דגם מוסכם הנמצא ברשות המרכז הר דוגמא

 וכפתורים.   Vפתוחה בחלק הקדמי  עם צווארון 

 : הכפתורים לרכיסת החולצה תהיינה מטיב מעולה עמיד לכביסות חוזרות  אמצעי רכיסה

 בטמפרטורת הרתחה וגיהוץ, ובמקביל  תהיינה תפורות אבקות בגודל הכפתור.

 : ארוכים  גזור מחתיכה אחת . שרוולים 

 : קדמיים תפורים בחלק התחתון של החולצה. שני כיסים כיסים 

 : כל חלקי חולצת הפיג'מה ייעשו מחתיכה אחת וייגזרו לפי אורך השתי של הבד. התפירה 

 כל חלקיה העיקריים של החולצה  ייתפרו במכונת אוברלוק וכן קצוות תפרי הפתחים יחוזקו בתפר חוזר.                 

 : א יהיו בדלי חוטים, החולצה תסופק מגוהצת ומקופלת היטב לחולצה יהיה גימור נאה ול גימור

 יח' בשקית ניילון. 10באריזה של 

 :לוגו ביה"ח  מודפס בתפזורת על כל שטח הבד  ) על פי דוגמא( הדפסה 
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 טבלת מידות של  חולצת פיג'מה  ילדים )בס"מ(       

 

 
 15מפרט א' מספר    -מפרט לבד עבור ייצור  פריטי טקסטיל חדר ניתוח       

 
 : סיבי פוליאסטר.  50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים מתערובת    הרכב הבד 

 (.34)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה   40/2יהיו חוטי   :  חוטי שתי 

 (.24)מספר חוטי ערב לס"מ יהי    20/1חוטי    יהיו : חוטי ערב 

 : 7000ושל חוטי ערב לפי  8000חוטי שתי יהיה לפי המכפלה של  חוזק. 

 : גרם למ"ר.  180יהיה   משקל הבד 

 ס"מ  160 : רוחב הבד 

 ירוק  על פי דוגמא. : גוון הבד 

 : הספק יגיש דוגמאות בד או הפריט המוגמר בהתאם לדרישת המזמין, לאחר קבלת אישור יתחיל  דרשות

 ביצור הפריט.

 יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  : חוטי התפירה

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 : של  התכווצות בכביסהC 85  בכל כיוון. 2%מעלות לא תעלה על 

 : יפוכלוריטצבע הבד יהיה  עמיד לחום, לגיהוץ לכביסות חוזרות, לשפשוף רטוב  ולהלבנה בה יציבות הצבע 
  ס"מ גודל האותיות על פי דוגמא. 50יש להדפיס כיתוב "המרכז הרפואי הלל יפה" במרווחים של  :הדפסה 

 מעלות צלזיוס 160הבד יעבור טיפול ליציבות מימדים ויעמוד בתנאי כביסה  וגיהוץ במעגילה של  : אשפרה 

 : צרים יסופקו מגוהצים ומקופלים המוצרים יהיה גימור נאה ולא יהיה בהם בדלי חוטים, המו  גימור
 היטב באריזה לפי הצורך.

 
 
 
 
 

 16 14 12 10 8 6 4 2 כינוי המידות  

 68 67 65 61 57 49 42 40 אורך החולצה 1

 60 58 56 50 45 40 38 35 רוחב הגב   )קו בית השחי(  2

 31 30 29 27 25 20 19 16 מחצית רוחב חלק קדמי) קו בית השחי( 3

 56 54 52 51 45 38 33 31 אורך השרוול 4

 18 18 17 16 15 14 13 12 רוחב הצווארון  

 16 16 16 15 14 13 12 10 מחצית היקף השרוול בשוליים 5

 17 16 16 14 13 12 11 9 רוחב הכתף  6

 V 15 16 16 18 20 20 21 21רוחב פתח הצווארון  7

 14 14 13 13 12 12 11 10 רוחב הכיס 8

 14 14 13 13 12 12 11 10 גובה הכיס  9
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  16מפרט ב' מספר  –מפרט  לבד עבור ייצור פריטי חדר ניתוח        

 
 : סיבי פוליאסטר.  50%סיבי כותנה  50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים מתערובת    הרכב הבד 

 (.29לס"מ יהיה )מספר חוטי שתי   40/2יהיו חוטי   :  חוטי שתי 

 (.27)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה   24/1חוטי   יהיו : חוטי ערב 

 : 7000 -וחוטי ערב לפי  המכפלה של   8000חוטי שתי יהיה לפי המכפלה של  חוזק. 

 : גרם למ"ר.      165יהיה   משקל הבד 

 ס"מ  160 : רוחב הבד 

 ירוק  על פי דוגמא. : גוון הבד 

 : ות בד או הפריט המוגמר בהתאם לדרישת המזמין, לאחר קבלת אישור יתחיל הספק יגיש דוגמא דרשות

 ביצור הפריט.

 יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  : חוטי התפירה

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 : של  התכווצות בכביסהC 85  יוון.בכל כ 2%מעלות לא תעלה על 

 : צבע הבד יהיה  עמיד לחום, לגיהוץ לכביסות חוזרות, לשפשוף רטוב  ולהלבנה בהיפוכלוריט יציבות הצבע 
  ס"מ גודל האותיות על פי דוגמא. 50יש להדפיס כיתוב "המרכז הרפואי הלל יפה" במרווחים של  :הדפסה 

 מעלות  110וץ במעגילה של הבד יעבור טיפול ליציבות מימדים ויעמוד בתנאי כביסה  וגיה : אשפרה
 מעלות צלזיוס לסדינים ועטיפות חדר ניתוח. 160  -צלסיוס לביגוד  ו

 : גימור נאה ולא יהיה בהם בדלי חוטים, המוצרים יסופקו מגוהצים ומקופלים  ו עםהמוצרים יהי  גימור
 היטב באריזה לפי הצורך.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משקל הבד מידות תיאור הפריט 

 מר' –גר'  180 220*150 סדין ישר 1

 מר' –גר'  180 160*120 סדיניה כפולה 2

 מר' –גר'  180 220*150 סדין כפול  3

 מר' –גר'  165 50*50 עטיפה  4

 מר' –גר'  165 75*75 עטיפה  5

 מר' –גר'  165 90*90 עטיפה  6

 מר' –גר'  165 120*120 עטיפה 7

 מר' –גר'  180 90*90 מגבת בד ח.נ. 8

 מר' –גר'  180 350*195 סדין גדול עם שסע  9

 מר' –גר'  180 120 רגליות 10

 מפית עיניים עם חור 11

  ס"מ 13קוטר 

 מר' –גר'  180 90*90

 מר' –גר'  180 120*60 ציפית אחות אילמת 12
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 17מפרט  מספר  -חדר ניתוח  סינור רופא לייצור  מפרט

 
 חלות המפרט .1

 

   מפרט זה חל על סינור רופא חדר ניתוח.  

 : פוליאסטר.סיבי   50%  סיבי כותנה  50%  ים תערובת  עשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד 

  (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1יהיו  חוטי   : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה      24/1חוטי     יהיו : חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145  :משקל הבד 

 יהיו מאותו חומר שהבד עשוי  או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד,  : חוטי התפירה

 התכווצות החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד. 

 

  דרישות כלליות.  2

 הסינור יתפרו מאותו בד,כל חלקי   הסינור יהיה ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימוש שלו,              

 הפריטים שלא הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין הלקוח, יהיו לפי כללי המקצוע.              

 : א ברשות המרכז הרפואי.היה על פי דגם מוסכם ומאושר הנמצי צורת הסינור 

  ירוק על פי  דוגמא.  : גוון הבד 

 : ס"מ  10בקצה השרוולים יהיה תפור מנז'ט באורך בגזרת רגלן,  לסינור יהיו שרוולים ארוכים השרוולים  

 : מלפנים ובגב, ומעובד עם סרט אלכסון, מאותו בד גזור באלכסון. למעוג פתח הצווארון יהיה  הצווארון 

 L ,21ס"מ במידה  19ס"מ, רוחבו יהיה  4ס"מ, עומק הפתח בחלק הקדמי יהיה  2עומק הפתח בגב יהיה  

 .XXLס"מ המידה  23 -, וXLס"מ  במידה 

 : ס"מ   50עשוי חלק אחד, גזרתו תהיה ישרה, על חלקו העליון של החלק הקדמי במרחק  חלק קדמי

 3משפתו התחתונה ועד לצווארון תהיה תפורה שכבת בד נוספת, בגובה המותן  ולרוחבו תהיינה מחוברות 

 ס"מ . 5לחצניות במרחקים של 

 : רכו הוא יהיה מורכב משני חלקים שווים, שמאלי וימני.יהיה פתוח לכל או הגב חלק הגב 

  לחצניות אחת תחובר בשפת הפתח של הסינור, השמאלי בגובה  רכיסה תיעשה ע"י לחצניות :אמצעי

המותן, לחצנית תואמת תחובר בחלק הפנימי של הסינור על לולאת בד התפורה לאורך התפר המחבר את 

הימני של הגב, בגובה המותן, תהיה תפורה חגורה מבד  החלקים של הסינור, בשפת הפתח של החלק

ס"מ בקצה החופשי של החגורה תחוברנה שתי  35 -ס"מ ואורכה כ 3.5הסינור, רוחב החגורה יהיה  

לחצניות בכל  3ס"מ, רכיסת שני חלקי הגב לאורך פתח הצווארון תיעשה ע"י  5לחצניות במרווחים של 

אלי )התחתון( ליד התפר של  השרוול, בגב השמאלי תחובר חלק, לחצנית תואמת תחוברנה בגב השמ

 הלחצנית השנייה בשפת הפתח החופשי, ולחצנית אחת תחובר בגב הימני.

 השתי של הבד, אורך  בד אחת וייגזר באורך לפי מחתיכת  כל החלקים של הסינור יהיו עשויים:  גזרה 

 של פתח הצווארון ייגזרו אלכסונית.העיבוד 

 : לקים העיקריים של הסינור יחוברו בתפר אוברלוק והקצוות בתפר ישר ויחוזקו בתפר חוזר כל הח תפירה 
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 : לוגו ביה"ח מודפס בחלקו הקדמי בגובה החזה בצד שמואל  )על פי דוגמא(. הדפסה 

  לסינור יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, הסינור יסופק מגוהץ ומקופל היטב באריזה  :גימור 

 יח'. 5של         

 
 

 ) בס"מ(  חדר ניתוח רופא מידות של סינורטבלת 
 

 XXLמידה  XLמידה Lמידה  כינוי המידות  
 125 120 117 אורך הסינור מפתח הצווארון 1
 42 70 68 רוחב קו בית השחי החלק הקדמי  2
 72 70 68 רוחב החלק הקדמי בשפה התחתונה  3
 58 54 50 רוחב קו בית השחי בחלק הימני של הגב  4
 63 60 57 רוחב קו בית השחי בחלק השמאלי של הגב 5
 68 66 64 רוחב הגב השמאלי והגב הימני במותן  6
 66 65 64 רוחב הגב השמאלי והגב הימני בשפה התחתונה  7
 51 50 48 אורך השרוול מבית השחי עד המנז'ט  8
 34 33 32 קו בית השחי  9

 10 10 10 רוחב המנז'ט 10

 
 
 18מפרט מספר  – אטום לנוזלים מפרט לייצור שק לאוגר כביסה 

 
 חלוט המפרט

 
 : פוליאסטר 100% הרכב הבד. 

  :  גרם למ"ר 150משקל . 

 : שתימסר לספק על פי דוגמא  מידות האוגר. 

 : לנוזלים אטום סוג הבד  P.V.C  

  יריעתP.V   .תהיה לעיבוד החלק העליון של שק האוגר  ליצירת גמישות ולאפשר סגירה קלה : 

 : שחור ,כחול רויאל, ירוק גוון הבד. 

  ס"מ בעל סיומת פלסטיק. 0.5יהיה קלוע בקוטר  :השחלה שרוך 

 : יהיה פלסטי עמיד בשימוש מתמשך. עוצרן 

 ושם מחלקה האוגרבמרכז על גבי תווית לבנה   ביה"ח  לוגויש להדפיס  : הדפסה. 

 : האותיות וצורתן על פי דוגמא. גוון הדפסה 
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 19מספר  –פריטי יונק  לייצור  מפרט

 

 ותכללידרישות 

  : 30/1כותנה בד סרוג,  עובי החוט  100%הרכב הבד . 

  מגורד. אינטרלודיהיה בדים סרוגים עם פלנל בחלק הפנמי  בד  הבד :סוג 

 יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  : חוטי התפירה

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.  

  דוגמת הבד על פי דוגמא. :גוון הבד 

 : כל החלקים העיקריים  יתפרו בתפר אוברלוק.    תפירה 

  סרוג ו בדגימור הפתחים יהיה גימור עם סרט אלכסון מאות :סרט אלכסון. 

 : גומי יהיה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה.ה גומי 

 : הדפסת  לוגו ביה"ח בתפזורת על כל שטח הבד. הדפסה 

 : יח' 10של  היטב באריזה  מקופל פריט  יסופקהגימור יהיה גימור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, ה גימור 

 בשקית ניילון.

 מפרט גופית יונק בס"מ  

 סגירת מעטפת על פי דוגמא. :ה גזרת גופי 

 ס"מ  33הכותונת ממרכז הצווארון למטה     : אורך 

 : ס"מ 29 של קו בית השחי הגב מנקודת החיבור  רוחב 

 : ס"מ 21 באורך מחתיכה אחתארוכים  תפורים   שרוולים 

 : ס"מ. 10 רוחב הכתף  

 : שטח הבד בהתאם לדרישהעל יהיה מודפס בתפזורת לוגו ביה"ח  הדפסה . 

 

  ם יונקמפרט מכנסיי

 : ס"מ 38ם המכנסיי  אורך 

 : ס"מ 23מהמותן ועד למפשעה   גובה 

 : ס"מ 54היקף הירכיים   רוחב 

 : ס"מ. 12 רוחב רגל 

 : ס"מ. 6 גובה גרב 

 : ס"מ 11 אורך כף הרגל 

 : רוחב  , הגומי יהיה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחהבתוך תעלה המיועדת השחלת גומי גומי

 . ס"מ 0.5הגומי 

 : שטח הבד בהתאם לדרישהעל יהיה מודפס בתפזורת לוגו ביה"ח  הדפסה . 
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 מפרט סדין  לעריסה 

  : 80*110, מידה 50*90, מידה 90*80מידה מידות . 

 : השחלת גומי מסביב לאורך הסדין , הגומי יהיה עמיד לכביסות חוזרות בטמפרטורת רתיחה. גומי 

 : שטח הבד בהתאם לדרישהעל יהיה מודפס בתפזורת לוגו ביה"ח  הדפסה . 

 

 20מספר  מפרט - חלוק רופאהלייצור  מפרט

 חלות המפרט

  פוליאסטרסיבי  50%סיבי כותנה   50% ים מתערובת עשוייהיו   חוטי שתי וחוטי ערב בד :ההרכב. 

  (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1  יהיו  חוטי :  שתיחוטי 

  (.26)מספר חוטי ערב לס"מ  יהיה     24/1    יהיו  חוטי:  חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145 :משקל הבד 

 יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  : חוטי התפירה
 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד. 

 
 דרישות כלליות 

ו הוזכרו במפרט זה או שלא שימוש שלו, הפריטים שלהעלולים לפגוע במראה או בא פגמים החלוק יהיה לל
 בהסכם, יהיו לפי כללי המקצוע,הוזכרו 

  : תהיה על פי דגמים מוסכמים הנמצאים ברשות המרכז הרפואי. צורת החלוקצורה 

 לבן או לפי דרישת המזמין. הבד : גוון 

 : ואיבקה. 1ס"מ, עם כפתור  4ארוכים עשויים מחתיכה אחת שיסתיים עם שסע  וחפת שרוחבו  שרוולים 

 : יהיה תפור  משתי שכבות בד האחד פנימי תחתון והשני חיצוני עליון.  צווארון גימור חודי 

 : בית  בגובה קו יהיה תפור כיסים, שני כיסים תחתונים וכיס אחד עליון, הכיס העליון 3יהיו לחלוק  כיסים
ת הכיסים יהיו , הכיסים יהיו ישרים עם פינות תחתונות תפורות אלכסוניבצידו השמאלי של החלוק השחי

 תפרים חוזרים לחיזוק הקצוות.תפורים לחלוק בשני  

 : ס"מ.  13ס"מ ורוחב  14ס"מ והכיס העליון גובה  17ס"מ  ורוחב  18המרכזיים יהיו אורך   מידות הכיסים 

 : כפתורי הרכיסה יהיו עשויים מחומר פלסטי מעולה עמיד לכביסות ולטמפרטורת גיהוץ  אמצעי רכיסה
 ס"מ.  7במעגילה, תפירת האבקות תהיינה במקביל ובגודל המתאים לכפתורים, במרווחים של 

 : גימור החלוקים יהיה גימור נאה ולא יהיה בהם בדלי חוטים. החלוקים  יסופקו מגוהצים  גימור
 .יח' 10של  באריזהומקופלים היטב  

 החלוק יהיה פתוח לכל אורכו סגירתו תיעשה על ידי כפתורים במקביל תהיינה תפורות  : חלק קדמי
אבקות בחלק הימני של החלוק, כל חלקיה העיקריים של החלוק יחוברו בתפר אוברלוק, וכן קצוות כל 

 תפרי הפתחים בתפר ישר  ויחוזקו בתפר חוזר.
 : במרכז המותן יהיו שני פנסים אורכיים במרחקים שווים מאמצע הגב.  עשוי חלק אחד,  חלק גב 

  על הכיס העליון בצד שמואל על פי דוגמא.אריגה תפור  :לוגו ביה"ח 
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 (בס"מ) טבלת מידות של חלוק רופאה עם שרוולים ארוכים 
   

 
 

 21מפרט מספר   -מפרט לייצור חלוק רופא 
 

 חלות המפרט 
 : סיבי פוליאסטר. 50%סיבי כותנה   50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   הרכב הבד 

   (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1חוטי  יהיו  : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה      24/1    יהיו  חוטי:  חוטי ערב 

 גרם למ"ר. 145  : משקל הבד 

 :הבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות יהיו מאותו חומר ש חוטי התפירה
 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד. 

 דרישות כלליות
כל החלקים  של גזרת  החלוק יהיו מחתיכה אחת וייגזר לפי אורך השתי של הבד, החלוק יהיה ללא פגמים 

במפרט זה או שלא הוזכרו בהסכם שבין הספק העלולים לפגוע במראה או בשימוש שלו, הפרטים שלא הוזכרו 
 לבין המרכז הרפואי יהיו לפי כללי המקצוע.

  צורת החלוק תהיה על פי דגם מוסכם ומאושר על ידי  המרכז הרפואי. :צורה 

  ן, כחול נייבי.צבע  לב : גוון הבד 
 : כפתורים, הכפתורים יהיו תפורים  החלוק יהיה פתוח לכל אורכו סגירתו תיעשה על ידי חלק קדמי

 ס"מ. 7, במקביל תהיינה תפורות אבקות  במרחק ס"מ 7שווים  של  במרחקים

 : בגובה קו בית  יהיה תפור כיסים, שני כיסים תחתונים וכיס אחד עליון, הכיס העליון 3יהיו לחלוק  כיסים
ת הכיסים יהיו תפורות אלכסוני , הכיסים יהיו ישרים עם פינות תחתונותבצידו השמאלי של החלוק השחי

 תפרים חוזרים לחיזוק הקצוות.תפורים לחולצה  בשני  

 : ס"מ. 40הגב יורכב משני חלקים שווים תפורים בתפר כפול, בקצה התחתון יהיה שסע שאורכו  חלק גב 

 : יהיה תפור משתי שכבות בד האחד פנימי תחתון והשני חיצוני עליון.   צווארון בגימור חודי 
 2-כפתורים  ו 2מכופתרים זה לזה,   לחלוק יהיה חגורת גב החגורה תהיה תפורה משני חלקים רה :חגו 

ס"מ,   5ס"מ רוחב החגורה  30אבקות תפורות במקביל בגודל המתאים לכפתורים,  אורך החגורה יהיה  
 החגורה תיעשה משתי שכבות בד תפורות זו לזו ותחובר לצדי החלוק  בגובה המותן. 

 חפתיהיו ארוכים ללא  ם :שרוולי. 

 : כפתורי הרכיסה יהיו עשויים מחומר פלסטי מעולה עמיד לכביסות ולטמפרטורת גיהוץ  אמצעי רכיסה

 ס"מ.  7במעגילה, תפירת האבקות תהיינה במקביל בגודל המתאים לכפתורים במרווחים של 

 : ישר  החלוק ייתפרו בתפר, קצוות  העיקריים של החלוק יחוברו בתפר אוברלוק יםקכל החל התפירה

 .חוזר ויחוזקו בתפר 

 : לחלוק יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוטים החלוק יסופק מגוהץ ומקופל באריזה  גימור 

 יח' בשקית ניילון . 10של       

 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 כינוי המידות  

 122 121 120 119 117 117 117 117 115 115 אורך החלוק עד השוליים  1

 50 50 48 48 46 46 44 42 40 38 מחצית רוחב הגב  2

 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 מחצית היקף החזה 3

 74 72 70 66 54 52 50 48 46 44 מחצית היקף המותן 4

 78 74 70 68 66 63 61 59 57 55 מחצית היקף הירכיים 5

 64 64 64 62 62 62 60 60 60 58 אורך השרוול מתפר הכתף  6

 51 51 49 45 43 41 40 38 36 35 היקף קצה  השרוול 7

 18 18 18 17 17 16 16 16 16 15 רוחב תפר הכתף 8
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  על הכיס העליון בצד שמואל על פי דוגמא.אריגה תפור  :לוגו ביה"ח  

  (בס"מ)  יםמידות של חלוק רופא עם שרוולים ארוכטבלת 
 
 S M L XL 2XL XL 3 כינוי מידות  
 123 121 119 117 115 115 אורך החלוק מהקצה העליון של הצווארון 1
 59 57 55 52 49 46 רוחב הגב       )קו בית השחי( 2
 74 71 68 65 62 58 מחצית היקף החלוק )קו בית השחי( 3

 72 70 68 66 64 62 אורך השרוול מתפר הכתף 4

 32 30 28 26 24 22 מחצית היקף השרוול  5

 22 21 20 19 18 17 מחצית היקף קצה השרוול השוליים 6

 22 21 20 19 18 17 רוחב תפר הכתף 7

 
 

 22מפרט  מספר  –רופא  אחות/ מפרט לייצור חולצת
 

 חלות המפרט
 

 וסניטר. , כוח עזררופא ,אחות מפרט זה חל על חולצת
  או לפי סיבי פוליאסטר  50% סיבי כותנה 50%  ים תערובתעשוי וחוטי ערב יהיוחוטי שתי  :הבד הרכב

  .דרישת המזמין

  (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1חוטי  יהיו  : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה      24/1    יהיו  חוטי:  חוטי ערב 

 גרם למ"ר. 145 : משקל הבד  

 יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  : חוטי התפירה
 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד. 

 

 דרישות כלליות 
 

במראה או בשימוש שלו, הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא  עצה תהיה ללא פגמים העלולים לפגוולהח
 ח, יהיו לפי כללי המקצוע.הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין הלקו

 : הנמצאים ברשות המרכז הרפואי. מים  מוסכמים תהיה על פי דג צורת החולצות  צורה  

  או על פי דרישת המזמין.פטרול, טורקיז , לבן צבע :גוון הבד 

 : צווארון פתח  צווארון עגול פתוח עם כפתורים, צווארון Vצווארון פתח סגור ,V .פתוח עם כפתורים 

  7במקביל תהיינה תפורות  אבקות בגודל מתאים לכפתורים  במרווחים של   כפתורים רכיסה :אמצעי 

 ס"מ האחד מהשני.  

  : כיסים, שני כיסים תחתונים וכיס אחד עליון, הכיס העליון יהיה תפור בצידו  3לחולצה יהיו כיסים

ת הכיסים יהיו תפורים יהשמאלי של החולצה, הכיסים יהיו ישרים עם פינות תחתונות תפורות אלכסונ

 תפרים חוזרים לחיזוק הקצוות.לחולצה  בשני  

  : ס"מ 3יהיו קצרים הקצה יקופל פנימה ברוחב של שרוולים.  

 : לחולצה יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, החולצה  תסופק מגוהצת ומקופלת באריזה גימור 

 בשקית ניילון.או יחידה יח'  10של        

  על הכיס העליון בצד שמואל על פי דוגמא.אריגה תפור  :לוגו ביה"ח 
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 רופא דגם פתוח  עם כפתורים )בס"מ(/טבלת מידות לחולצה אחות
 
 S M L XL XL2 XL3 XL 4 XL 5 כינוי המידות  
 90 89 88 86 84 81 79 76 אורך החולצה 1
 74 72 70 68 66 64 62 60 רוחב הגב  )קו בית השחי( 2
 76 74 70 68 66 64 62 60 מחצית היקף החזה  3
 31 30 29 28 27 26 25 24 אורך השרוול מתפר הכתף 4
 44 42 40 38 36 34 32 30 רוחב קו בית השחי חלק קדמי  5
 27 26 25 24 23 21 20 19 מחצית היקף השרוול 6
 22 21 20 19 18 17 16 15 רוחב הכתף  7
 10 10 10 10 10 10 9 9 עומק פתח הצווארון עגול 8
 22 21 21 21 20 19 18 17 רוחב פתח הצווארון עגול 9

 19 19 19 19 19 19 19 19 גובה הכיס התחתון   10
 18 18 18 18 18 18 18 18 רוחב הכיס התחתון  11
 15 15 15 15 15 15 15 15 גובה הכיס העליון  12
 14 14 14 13 13 13 13 13 רוחב הכיס העליון  13
 26 26 25 25 25 25 25 25 חולצת אחות פתוחה  Vעומק  14

 
 
 
  

 )בס"מ(  Vטבלת מידות חולצת אחות כוח עזר וסניטר דגם  
 
 S M L XL XL 2 XL 3 XL 4 XL 5 כינוי המידות  
 95 92 89 86 83 80 77 74 אורך החולצה  1
 76 74 72 68 64 62 60 58 רוחב הגב )קו בית השחי  2
 76 74 72 68 64 62 60 58 מחצית היקף החזה  3
 31 30 29 28 27 26 25 24 אורך שרוול קצר 4
 28 26 25 23 22 21 20 19 מחצית היקף השרוול  5
 V  25 25 25 25 25 25 25 25עומק פתח הצווארון  6

 22 21 20 19 18 17 16 15 רוחב פתח הצווארון  7
 3 3 3 3 3 3 3 3 רוחב עיבוד הצווארון  8
 14 14 14 14 14 14 14 14 רוחב הכיס העליון  9

 15 15 15 15 15 15 15 15 גובה הכיס העליון  10
 18 18 18 18 18 18 18 18 רוחב הכיס התחתון  11
 19 19 19 19 19 19 19 19 רוחב הכיס התחתון  12
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 23מפרט א' מספר  –ניטר  ם אחות רופא וסמפרט לייצור  מכנסיי

 
 חלות המפרט

  
המיועדים לשימוש בבתי  )צבעוני( יםירופא וסניטר )צבע לבן( או מכנס ,לאח לאחות, יםימפרט זה חל על מכנס

 .החולים של משרד הבריאות
 

 דרישות כלליות
 

כל חלקי המכנסים יתפרו מאותו בד וייגזרו  ,שלו ים יהיו ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימושהמכנסי
הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או שלא הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין המרכז לפי אורך השתי של הבד, 

 הרפואי , יהיו לפי כללי המקצוע,
 

 : סיבי פוליאסטר.  50%סיבי כותנה   50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   הרכב הבד 

 מספר כותנה אנגלי סרוק.    60/2יהיו  י : חוטי שת 

  : מספר כותנה אנגלי סרוק. 30/1יהיו חוטי ערב 

  : לסמ"ר. 43/23 יהיה צפיפות הבד 

 : גרם למ"ר. 155  משקל הבד 

   : בד גברדין יהיהסוג הבד. 

 :יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  חוטי התפירה

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד. 

  :  המכנסים תהיה על פי דגם מוסכם ומאושר הנמצא ברשות המרכז הרפואי. צורתצורה 

 : או על פי דרישת המזמיןפטרול, טורקיז , לבן צבעהבד יהיה   גוון. 

 למכנסיים יהיו שני חלקים קדמיים ושני חלקים אחוריים, כל חלקי המכנסיים ייעשו מחתיכה  :רה הגז

 אחת וייגזרו לפי אורך השתי של הבד.

 : ים יהיו יכל התפרים בשולי המכנסוכל חלקיה העיקריים של המכנסים יחוברו בתפר אוברלוק  התפירה

    ויחוזקו בתפר חוזר.בתפר ישר  

 : מותניים יהיה תפר המחבר פנימה את החלקים השמאלי והימני כך שתיווצר תעלה של לאורן ה הגומי

ס"מ, הגומי יהיה מסוג  מעולה, עמיד לכביסות   2.50ס"מ,  לתוך התעלה תהיה השחלת גומי ברוחב  3.50

 חוזרות בטמפרטורת רתיחה,

 : ופקו מגוהצים ומקופליםהמכנסיים יס ,ם יהיה גימור נאה ולא יהיו בהם בדלי חוטיםלמכנסיי גימור 

 בשקית ניילון. יח' 10 באריזה של               

  על הכיס העליון בצד שמואל על פי דוגמא.אריגה תפור  :לוגו ביה"ח 
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 24מפרט ב' מספר  –ניטר ם אחות רופא וסמפרט לייצור מכנסיי

 
 חלות המפרט

  
המיועדים לשימוש בבתי  )צבעוני( יםירופא וסניטר )צבע לבן( או מכנס ,לאח לאחות, יםימפרט זה חל על מכנס

 .החולים של משרד הבריאות
 

 דרישות כלליות
 

כל חלקי המכנסים יתפרו מאותו בד וייגזרו  ,שלו ים יהיו ללא פגמים העלולים לפגוע במראה או בשימושהמכנסי
שלא הוזכרו בהסכם שבין הספק לבין המרכז הפריטים שלא הוזכרו במפרט זה או לפי אורך השתי של הבד, 

 הרפואי , יהיו לפי כללי המקצוע,
 

 : סיבי פוליאסטר.  50%סיבי כותנה   50%חוטי שתי וחוטי ערב יהיו עשויים תערובת   הרכב הבד 

  : (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה   24/1חוטי  יהיוחוטי שתי   

  : (. 26) מספר חוטי ערב לס"מ  יהיה  24/1יהיו חוטי חוטי ערב 

 : גרם למ"ר. 145 משקל הבד 

 :יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  חוטי התפירה

 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד. 

  שות המרכז הרפואי.המכנסים תהיה על פי דגם מוסכם ומאושר הנמצא בר צורת: צורה 

 : הבד יהיה  צבע לבן או בצבעים שונים. גוון 

  למכנסיים יהיו שני חלקים קדמיים ושני חלקים אחוריים, כל חלקי המכנסיים ייעשו מחתיכה  :הגזרה

 אחת וייגזרו לפי אורך השתי של הבד.

 : ים יהיו יבשולי המכנסכל התפרים וכל חלקיה העיקריים של המכנסים יחוברו בתפר אוברלוק  התפירה

    ויחוזקו בתפר חוזר.בתפר ישר  

 : לאורן המותניים יהיה תפר המחבר פנימה את החלקים השמאלי והימני כך שתיווצר תעלה של  הגומי

ס"מ, הגומי יהיה מסוג  מעולה, עמיד לכביסות   2.50ס"מ,  לתוך התעלה תהיה השחלת גומי ברוחב  3.50

 חוזרות בטמפרטורת רתיחה,

 המכנסיים יסופקו מגוהצים ומקופלים ,ם יהיה גימור נאה ולא יהיו בהם בדלי חוטיםלמכנסיי ימור :ג 

 בשקית ניילון. יח' 10 באריזה של               

 : בחלק הקדמי של המכנסיים בצד שמואל . /אריגה לוגו ביה"ח לוגו ביה"ח הדפסה 

  על פי דוגמא. הלוגו :הדפסה של גוון   
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 (בס"מ) ל רופא אח וסניטר  יםישל מכנסמידות טבלת 

 
 S M L XL XL 2 XL3 XL4 XL 5 כינוי המידות  
 120 119 118 118 116 114 112 110 אורך חיצוני של המכנסיים 1
 87 86 85 84 83 82 81 80 אורך המכנס מהמפשעה 2
 78 74 70 66 62 56 53 50 מחצית היקף המותניים  3
 76 72 69 68 59 57 55 53 מחצית היקף הירכיים  4
 42 41 40 37 38 37 33 33 גובה המפשעה בחלק הקדמי  5
 48 46 44 42 42 39 37 35 גובה המפשעה בחלק האחורי 6
 28 28 27 27 25 25 24 24 מחצית היקף רוחב שוליים  7

 
 

 של מכנסיים לאחות  )בס"מ( מידותטבלת 
   
 S M L XL XL2 XL3 XL4 XL5 כינוי המידות  
 120 120 120 118 116 114 112 110 אורך חיצוני של המכנסיים  1
 86 85 84 83 82 81 80 79 אורך המכנס מהמפשעה 2
 70 68 66 64 62 60 58 56 מחצית היקף המותניים 3
 72 70 68 66 64 62 60 58 מחצית היקף הירכיים 4
 43 42 41 40 39 38 37 36 גובה המפשעה בחלק הקדמי 5
 45 44 43 42 41 40 38 37 גובה המפשעה בחלק האחורי 6
 29 28 27 26 25 24 23 22 מחצית היקף רוחב השולים 7 

 
 
 

 25מפרט מספר  -מדים חדר ניתוח  לייצור מפרט
 

 חלות המפרט
 

 .חדר ניתוח מפרט זה חל על מדים               

 : סיבי פוליאסטר,  50%  סיבי כותנה  50%ים תערובת   עשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד 

 המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאות.      

   (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1חוטי   יהיו : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה     24/1חוטי     יהיו  : חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145 : משקל הבד 

 :יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  חוטי התפירה

  החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 הבד יהיה  עמיד לכלור וגיהוץ, לעמידה בתנאי כביסותהבד יעבור תהליך ליציבות ממדים  : אשפרה 

 . 2% –הבד לא יתכווץ יותר מ       

 יציבות הצבע  
 

 .916בדיקות יציבות הצבע בגורמי בליה שונים תבוצע בהתאמה לת"י  
 

 לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  – 2חלק  916על פי ת"י  -  בכביסה 

 לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  – 3חלק  916על פי ת"י  - בזיעה 
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 לפחות. 4מחזורים בדרגה  500יציבות צבע לאחר  – 7חלק  916על פי ת"י  - בשפשוף 

 לפחות, הבד יהיה  עמיד לכלור. 4דרגה  –בהיפוכלוריט  - הלבנהב 

  : צבע בורדו.גוון הבד 

   :  חולצה דוגמת החולצהV .סגור 

 : מכנסיים גומי מסביב.. דוגמת המכנסיים 

  : 22,24מספר   לייצור לפי מפרטהגזרה  . 

   : במרכז החולצה תפור בשני הקצבות. מידות תוויות זיהוי 

 : של החולצה תהיה הדפסה כיתוב חדר ניתוח. בחלק האחורי הדפסה 

 . / לוגו אריגהועל הכיס העליון בחלק הקדמי של החולצה תהיה  הדפסת לוגו ביה"ח      

 : ס"מ. 9*  9 גודל  האותיות 

 :יהיה שחור. צבע הדפסה   

      
 

 26מפרט  מספר  - חולצה  + מכנס פטרול מדים  לייצור מפרט
 

 חלות המפרט
 

 .צבע פטרולמפרט זה חל על מדים                

  סיבי פוליאסטר,  50%  סיבי כותנה  50%  ים תערובתעשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד : -א 

 המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאות.      

   (.29)מספר חוטי שתי לס"מ יהיה     24/1חוטי   יהיו : שתיחוטי 

 (.26)מספר חוטי ערב לס"מ יהיה     24/1חוטי     יהיו  : חוטי ערב 

  גרם למ"ר. 145: משקל הבד 

  כותנה  50%פוליאסטר  50% הרכב בד : -ב 

  : 2/1טוויל אריגה 

  : למ"ר גרם 160משקל 

  : 32*32שיעור חוט  

  : 72*130צפיפות שתי וערב 

 :יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  חוטי התפירה

  החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 הבד יהיה  עמיד לכלור וגיהוץ, לעמידה בתנאי כביסותהבד יעבור תהליך ליציבות ממדים  : אשפרה 

 . 2% –הבד לא יתכווץ יותר מ       

 יציבות הצבע  
 

 .916ות יציבות הצבע בגורמי בליה שונים תבוצע בהתאמה לת"י בדיק 
 

 לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  – 2חלק  916על פי ת"י  -  בכביסה 

 לפחות. 4יציבות צבע בדרגה  – 3חלק  916על פי ת"י  - בזיעה 
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 לפחות. 4מחזורים בדרגה  500יציבות צבע לאחר  – 7חלק  916על פי ת"י  - בשפשוף 

 לפחות, הבד יהיה  עמיד לכלור. 4דרגה  –יפוכלוריט בה - הלבנהב 

  : פטרולצבע גוון הבד . 

  :  חולצה דוגמת החולצהV .סגור 

 : מכנסיים גומי מסביב. דוגמת המכנסיים 

  : במרכז החולצה תפור בשני הקצבות. מידות תוויות זיהוי 

   22,24על פי מפרט לייצור מספר    :הגזרה . 

 : לוגו אריגה ביה"ח תפור בצד השמאלי של  ,גימור נאה ולא יהיו בהם בדלי חוטיםם יהיה למכנסיי גימור

 המכנסיים,

   יחידהבשקית ניילון יח' 10 באריזה של המכנסיים יסופקו מגוהצים ומקופלים /. 

  על הכיס העליון בצד שמואל על פי דוגמא.אריגה תפור בחולצה  :לוגו ביה"ח 

 : יהיה מודפס בחלק העליון של המכנס בצד שמואל. הדפסה לוגו ביה"ח  

 

 

 72מפרט  מספר  -  / עובדת מטבחחולצה לטבחמדים  לייצור מפרט     
 

 חלות המפרט
 

 .עם תוספת בד פפיטה צבע לבןמפרט זה חל על מדים                

 : סיבי פוליאסטר,  50%  סיבי כותנה  50%  ים תערובתעשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד 

 המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאות.      

 72*130:  צפיפות שתי וערב 

  :32*32יהיה שיעור החוט 

 : 2/1 אריגה 

  גרם למ"ר. 160: משקל הבד 

 : מידות S/M/L/XL/2XL 

 : על פי בחירה. דוגמה החולצה 

 : יהיה תפור בשרוול של חולצה טבח/ יהיה תפור בחולצה עובדת מטבח סביב מפתח הצוואר. בד פפיטה 

  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  התפירה:חוטי

  החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 הבד יהיה  עמיד לכלור וגיהוץ, כביסותלעמידה בתנאי הבד יעבור תהליך ליציבות ממדים  : אשפרה 

 . 2% –הבד לא יתכווץ יותר מ       

  על הכיס העליון בצד שמואל על פי דוגמא.אריגה תפור  :לוגו ביה"ח 
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 82מפרט  מספר  -   שרוול קצר/שרוול ארוך חולצה טריקו לייצור מפרט

 חלות המפרט
 

 .ארוך רוולקצר/ש רוולחולצה טריקו שמפרט זה חל על               

 : כותנה סרוקה 100% הרכב הבד. 

 : 1 שעור חוט/S26 

  גרם למ"ר. 150: משקל הבד 

 : אריגה SINGLE JERSY 

 : כחול רויאל/כחול נייבי. גוון 

 : מידות M/L/XL/2XL/3XL 

  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  התפירה:חוטי

  החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 הבד יהיה  עמיד לכלור וגיהוץ, לעמידה בתנאי כביסותהבד יעבור תהליך ליציבות ממדים  : אשפרה 

 . 2% –הבד לא יתכווץ יותר מ       

 בצד שמואל של החולצה.  תפירה כיס : 

 בחלק הקדמי על הכיס בצד שמואל לוגו ביה"ח : הדפסה 

 כיתוב בגב : הדפסה. 

 : מודפס על הכיס. לוגו ביה"ח בחלק הקדמי בצד שמואל הדפסה 

 

 : כיתוב בגב. הדפסה 

 
 

 92מפרט  מספר  - פוטר עם רוכסן וכובע  לייצור מפרט
 
 

 חלות המפרט
 

 .ניקי צווארוןסגור  פוטר ללא כובע פוטר פוטר עם רוכסן וכובעמפרט זה חל על               

 : סיבי פוליאסטר,  65%  סיבי כותנה  35%  ים תערובתעשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד 

 כותנה בהתאם לדרישה. 100%או 

 המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאות.      

  :יהיהשיעור החוטSp       16  *STC32 

  גרם למ"ר. 300: משקל הבד 

 : מידות S/M/L/XL/2XL3XL 

  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  התפירה:חוטי

  החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 : כיסים פנמיים. 2תפירה  כיסים 

 : מעלות. 70 -תפירת הרוכסן יהיה לאורך הפוטר ויהיה עמיד לכביסה בטמפרטורה של  רוכסן 
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 : פוטר סגור צווארון ניקי /יהיה תפור תפירה בד כפול עם השחלה של שרוך/ללא כובע כובע . 

 הבד יהיה  עמיד לכלור וגיהוץ, לעמידה בתנאי כביסותהבד יעבור תהליך ליציבות ממדים  : אשפרה 

 ..2% –יתכווץ יותר מ  הבד לא      

 : לוגו אריגה בהתאם לדרישהלוגו ביה"ח על הכיס העליון בצד שמואל הדפסה / . 

 

 30מפרט  מספר  - מכנסיים דגמ"ח   לייצור מפרט
 
 

 חלות המפרט
 

 .כיסים 6/ ג'ניס כיסים 6מכנסיים דגמ"ח מפרט זה חל על               

 : כותנה בהתאם לדרישה. 100%ים עשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד 

 המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאות.      

 60*128:  צפיפות שתי 

 16*20יהיה:  שיעור החוט      

  : גרם למ"ר. 240משקל הבד 

 : 3/1טוויל  אריגה  

 : מידות M/L/XL/2XL3XL 

  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  התפירה:חוטי

  החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

  כיסים חיצוניים בחלק  2במרכז המכנס מתנפחים כיסים  2בחלק הקדמי עליונים  כיסים  2 : 6כיסים

 .האחורי

 : ונוחגומי אלסטי המכנס יהיה חלק האחורי של ב גומי. 

 מעלות, 70עמיד לטמפרטורה של חזק במיוחד ס"מ עשוי מפלסטיק  18באורך בחלק הקדמי יהיה  : רוכסן 

 : בחגורה מסוג מתכת יהיה  כפתור. 

  בכל כיס לסגירה הרמטית של כל כיס. 2: תפירת סקוצים   8סקוצים 

 יהיה  עמיד לכלור הבד וגיהוץ, לעמידה בתנאי כביסותהבד יעבור תהליך ליציבות ממדים  : אשפרה 

 2% –הבד לא יתכווץ יותר מ       

 : לוגו ביה"ח בהתאם לדרישה. הדפסה 
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 31מפרט  מספר  -כיסים ש. ארוך   4לייצור מקטורן מפרט 
 

 חלות המפרט
 

 .חולצה צווארון ש. ארוךמפרט זה חל על               

 : כותנה בהתאם לדרישה. 100%ים עשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד 

 המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאות.      

 60*128:  צפיפות שתי 

 16*20יהיה:  שיעור החוט      

  : גרם למ"ר. 240משקל הבד 

 : 3/1טוויל  אריגה  

 : מידות M/L/XL/2XL3XL 

  חומר הבד, התכווצות יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של  התפירה:חוטי
 .החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד

 : בחולצה יהיו  תפורים כפתורים לאורך פתח קדמי של החולצה כפתור. 
 

  : הכיסים יהיו ישרים עם פינות כיסים עליונים 2 – כיסים, שני כיסים תחתונים ו 4לחולצה יהיו כיסים ,

 תפרים חוזרים לחיזוק הקצוות.ת הכיסים יהיו תפורים לחולצה  בשני  תחתונות תפורות אלכסוני

  : שרוולים ארוכיםיהיו לחולצה שרוולים.  

 : לחולצה יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, החולצה  תסופק מגוהצת ומקופלת באריזה גימור 

 ./ בודדיםיח' בשקית ניילון 10של        

  הכיס העליון בצד שמואל על פי דוגמא.על אריגה תפור  :לוגו ביה"ח  

 
 

 32מפרט  מספר  -   סינר ארוך לעובד מטבח לייצור מפרט
 

 חלות המפרט
 

 .סינר ארוך לעובד מטבחמפרט זה חל על               

 : סיבי פוליאסטר  65%  סיבי כותנה  35%  ים תערובתעשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד  

 המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאות.בהתאם לדרישה 

 60*128:  צפיפות שתי 

 16*20יהיה:  שיעור החוט      

  : גרם למ"ר. 230משקל הבד 

 : 3/1טוויל  אריגה  

  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  התפירה:חוטי
 החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד

 
  על פי דוגמא.של הסינר בצד שמואל אריגה תפור  :לוגו ביה"ח  
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 33 מפרט  מספר - מכנס טבח פפיטה   לייצור מפרט

 
 

 חלות המפרט
 

 .מכנס טבח פפיטהמפרט זה חל על               

 : סיבי פוליאסטר  65%  סרוקה סיבי כותנה  35%  ים תערובתעשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד 

 המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאות.בהתאם לדרישה 

 63*71:  צפיפות שתי 

 21*21   יהיה:  שיעור החוט 

  : גרם למ"ר. 170משקל הבד 

 : אריגה YARN DYE 

 : מידות M/L/XL/2XL3XL 

  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  התפירה:חוטי

  החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד.

 : אם לבקשה.בחלק האחורי של המכנס יהיה גומי אלסטי ונוח או השחלה גומי מסביב לחגורה בהת גומי 

 : מעלות, 70ס"מ עשוי מפלסטיק חזק במיוחד עמיד לטמפרטורה של  18יהיה בחלק הקדמי באורך  רוכסן 

 : יהיה  בחגורה מסוג מתכת. כפתור 

 הבד יהיה  עמיד לכלור וגיהוץ, לעמידה בתנאי כביסותהבד יעבור תהליך ליציבות ממדים  : אשפרה 

 2% –הבד לא יתכווץ יותר מ       

  בהתאם לדרישה. / אריגה לוגו לוגו ביה"ח :הדפסה 
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 43מפרט  מספר  - חולצה אלגנט לגבר שרוול ארוךלייצור מפרט 
 

 חלות המפרט
 

 .אלגנט לגבר שרוול ארוךחולצה מפרט זה חל על               

 : סיבי פוליאסטר  35% סיבי כותנה  60%  ים תערובתעשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד 

 .המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאותבהתאם לדרישה  

 72*133: צפיפות שתי 

 45*45    יהיה:  שיעור החוט 

 : גרם למ"ר. 110 משקל הבד 

 : 1/1 אריגה  

 : מידות S/M/L/XL/2XL3XL 

  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  התפירה:חוטי
 .החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד

 : בחולצה יהיו  תפורים כפתורים לאורך פתח קדמי של החולצה. כפתור 
 

 בחולצה יהיה תפור צווארון חודי בהתאם לבקשה.צווארון : 

  : שרוולים ארוכיםיהיו לחולצה שרוולים.  

 : לחולצה יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, החולצה  תסופק מגוהצת ומקופלת באריזה גימור 

 ./ בודדיםיח' בשקית ניילון 10של        

  בהתאם לדרישהרקום בחוד הצווארוןיהיה  :לוגו ביה"ח / . 

 
 
 

 35מפרט  מספר  -לייצור חולצה אלגנט לנשים שרוול ארוך/קצר מפרט 
 

 חלות המפרט
 

 .חולצה אלגנט לנשים שרוול ארוך/קצרמפרט זה חל על               

 : סיבי פוליאסטר  35% סיבי כותנה  60%  ים תערובתעשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  הרכב הבד 

 .המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאותסיבי ליקרה בהתאם לדרישה  5% 

 72*133: צפיפות שתי 

 45*45    יהיה:  שיעור החוט 

 : גרם למ"ר. 120 משקל הבד 

 : 1/1 אריגה  

 : מידות S/M/L/XL/2XL3XL 

  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  התפירה:חוטי
 .החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד

 : בחולצה יהיו  תפורים כפתורים נסתרים לאורך פתח קדמי של החולצה. כפתור 

  : בחולצה יהיה תפור צווארון חודי בהתאם לבקשה.צווארון 
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  : שרוולים ארוכים/ קצריםיהיו לחולצה שרוולים.  

 : לחולצה יהיה גמור נאה ולא יהיו בדלי חוטים, החולצה  תסופק מגוהצת ומקופלת באריזה גימור 

 ./ בודדיםיח' בשקית ניילון 10של        

  רקום בחוד הצווארון/ בהתאם לדרישה יהיה: לוגו ביה"ח . 

 
 

 36מפרט מס'  -מפרט ליצור וילונות 
 

 וילון ורטיקלי :      
 

 1  מאלומיניום בצבע לבן או אנודייז טבעי עם מנגנון הפעלה מורכב מחוט משיכה   -  מסילה ורטקלימ"א
 מ"מ, 2בעובי 

 מעלות, 180 –הפעלה מסובבת את השלבים ב  שרשרת 
 שרשרת הפעלה עשויה מחוטי ניילון מצופה בכדוריות פלסטיק. 

 
 1 מ"מ  90  – מ"מ  127ברוחב שלבים  – מ"ר בד ורטיקלי 

 .ם מצופים בחומר מקשה ליציבות הבדהשלבי
 .הבד מפוליאסטר חסין אש

 .בתחתית משקולת שמותחת את השלבים
 שרשרת תחתונה שמחברת בין שלב לשלב.על השלבים מושחלת 
 גוון בד על פי בחירה.

 
 וילון גלילה :

 
  מ"מ עם שרשרת המעלה ומורידה את הוילון. 38מנגנון צינור בקוטר 

 1 ,מ"ר בד גלילה מוקשה פוליאסטר חסין אש הצללה חלק 
 1 ,מ"ר בד גלילה מוקשה פוליאסטר חסין אש האפלה חלק 
 1  פוליאסטר חסין אש הצללה מודפס,מ"ר בד גלילה מוקשה 

 1 ,מ"ר בד גלילה מוקשה פוליאסטר חסין אש האפלה מודפס 
 1 .מ"ר בד רשת צרפתית מודפס חסין אש 
 

   וילונות לחלונות :
 
 1 .מ"א אספקה והתקנת וילון על גבי מסילות מפרופיל אלומיניום לבן כולל חבורי קיר/תקרה ופלסטיקים 

 1  פוליאסטר חסין אש בסיב עם חוטים מעכבי בערה, מודפס חד צדדי לפי תקן חסינות מ'  1.5מ' בד ברוחב
 , גובה הבד בהתאם למידות הפתח.5093אש 

 1  2.5מ"א תפירה בקפלים פי . 

 1  מודפס פוליאסטר חסין אש. 80%מ' בד הצללה 

 1  100%מ' בד האפלה עם החשכה של  . 
 

 פרגודים : 
 

 1  דרישה.על פי או  2.15בגובה מ"א פרגוד 

 1  ס"מ חסין אש.  40מ"א תוספת רשת בחלק העליון של הפרגוד בגובה  
 1  5093עם חוטים מעכבי בערה ) לא אימפרגנציה( עפ"י תקן  100%מ' בד חסין אש , 

 ,הבד כביס ומודפס משני צדדיו 
 1 תלית פרגוד על גופי תליה )פטריה( –דה ייח 
 1  7001מ"א אספקה והתקנת מסילות הפרדה דגם R  גר' למטר צבוע בתנור 380מאלומיניום במשקל 

 בצבע לבן, המסילות מחוזקות ע"י מוט תמיכה שבנקודת החדירה תשולב רוזטה,       
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  004-7חבורי הקיר בין המסילה לקיר יהיו מתוצרת אוקולון  לבן דגם R, 
 1  וו לתליה  –יחידה פטריה מפלסטיק. 

 
 
 

 73מפרט מס'  - אקרילן שמיכהמפרט ליצור 
 

 חלות המפרט
 

 שמיכת אקרילן למבוגר וילד.מפרט זה חל על 

 .בבתי החולים של משרד הבריאותבהתאם לדרישה לשמיכות עבור שימוש ובד המעכב בעירה לפי דרישת תקן 

 שמיכה מבוגר. 200*150 מידה :

 שמיכה ילד. 100*150 מידה :

   BS – 5866/4:   שם התקן לבדיקה

 BS 7175:  שיטת הבדיקה

 נושא בדיקה תקן ישראלי.

  יהיה מחומר מעכב בעירה. : גימור סרט מסביב

 : ארוג לאורך השמיכה על פי דרישת הלקוח.לוגו 

 

 

 38מפרט מס'  - כר שינה כר לתנוחות מטופליםמפרט ליצור 
 

 חלות המפרט
 
 .כר שינה/כר לתנוחות מטופלים מילוי ספוגמפרט זה חל על               

 סיבי פוליאסטר  50% סיבי כותנה  50%  ים תערובתעשויחוטי שתי וחוטי ערב יהיו  : העליון  הרכב הבד 

 .המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאותבהתאם לדרישה 

 גרם למ"ר. 145 : העליון משקל הבד 

  : רםג 650/700משקל כר שינה 

  ס"מ  40*60 :כר שינה מידות 

  ס"מ  90*30 מטופלים :למידות כר תנוחות 

 : פוליאסטר. 100% מילוי פתיתים ספוג 

יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל מתכונותיו של חומר הבד, התכווצות  התפירה:חוטי 
 .החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד

 
 מטופלים.ליהיה מודפס לוג ביה"ח במרכז כר השינה/כר לתנוחות  הדפסה :
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 39מפרט מס'  - מגבת מטבח מפרט ליצור 
 

 חלות המפרט
 
 .מגבת מטבח מפרט זה חל על              

 המיועד לשימוש בבתי החולים של משרד הבריאותבהתאם לדרישה , סיבי כותנה  100% : הרכב הבד. 

 : וופל. סוג הבד 

 : יהיה על פי הדגם שהוסכם ואושר בהתאם לדרישה ועל פי דוגמא שנמצאת ברשות הספק. מבנה 

 : יהיה על פי בחירה.   צבע 

 ס"מ  50*100 : מידות 

 : יהיו אחידות, ישרות ומחוזקות.  האמרות 

 : יש לגזור זנבות חוטים ותפרים. גימור 

  מתכונותיו של חומר הבד,  יהיו מאותו חומר שהבד עשוי או מחומר שאיננו נופל התפירה:חוטי 
 .התכווצות החוטים בכביסה תהיה כהתכווצות הבד

 לאורך המגבת המרכז הרפואי הלל יפהיהיה מודפס  : כיתוב הדפסה. 

  בהתאם לדרישה. במרכז המגבת או הבד תפזורת על שטחביהיה מודפס ביה"ח : לוגו 
 
 
 
 40מפרט מס'  - שמיכה פליז ליונקצור ימפרט לי

 
  : פוליאסטר. 100%הרכב הבד 

  : גרם למ"ר. 280משקל 

 : מגורד אנטי פילניג. )כדרורים( סוג הבד 

 : ס"מ 90*90 מידות 

 : ורוד תכלת. צבע הבד 

 : שכבות צד אחד פליז צבע ורוד ובצד השני צבע תכלת. 2 –השמיכה תהיה תפורה ב  תפירה 

 : יהיה במרכז השמיכה בהתאם לנדרש. הדפסה לוג ביה"ח 
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 'טמסמך 
 

 ואבטחת מידע נוסח התחייבות לשמירת סודיות

 

 לכבוד

 הרפואי הלל יפההמרכז 

 א.ג.נ

 סודיות ואבטחת מידע לשמירת התחייבות: הנדון

 
 

פרסם מכרז ו/או "המרכז הרפואי"(  )להלן: "המזמין" ו/או "בית החולים" הלל יפההמרכז הרפואי ו הואיל 
 השירותים"(;)להלן: " לאספקת מוצרי טקסטיל"המכרז"(  –_________ )להלן 

 ( מעוניין להשתתף במכרז זה;"והמציע_____________ )להלן: "המציע והואיל

התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע מזמין וה והואיל
 ת כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות א

 

 מתחייב כלפיכם כדלקמן:, המציע במכרז, אי לזאת, אני הח"מ

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1

 
למטופלים המטופלים ו/או  ( השייך למזמין ו/אוKnow-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

בין בעל  נשוא מכרז זה, /ביצוע העבודותהטובין/מתן השירותים אספקתבשטופלו בבית החולים ו/או הקשור 
פה ובין בכתב ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או 

, דו"חות, מסמכים נתונים,: אך מבלי לגרוע מכלליות האמורבין ישיר ובין עקיף, לרבות , מגנטית ו/או אחרת
)לרבות זהותם(, צילומים שצולמו  בבית החוליםשוהים ידע אודות בית החולים והחולים ההתכתבויות, מ

במתחם בית החולים, מידע המתייחס למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל בבית החולים או לטיפול 
 רשומה הרפואית של מטופל בבית החולים. הרפואי בו, מידע מתוך ה

נשוא   /ביצוע העבודותטובין/מתן השירותיםה אספקתכל מידע אשר יגיע לידי בקשר ל -"סודות מקצועיים" 
או לאחר מכן,  /ביצוע העבודותאספקת הטובין/מתן השירותיםבמהלך  לפני ו/או , בין אם נתקבלמכרז זה

ו/או כל גורם אחר ו/או מי המזמין על ידי  ריימסל: מידע אשר לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעי
 . ומטעמ

 
 

כל מידע או סוד מקצועי או ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי   .2
כמציע במכרז ו/או כזוכה במכרז עקב או בהקשר לאספקת הטובין/למתן השירותים/ביצוע העבודות  לא 

לרשות הרבים, וכן לא אוציא אוציא ולא אעביר ולא אמסור אותם לצד שלישי כלשהו, ללא יוצא מן הכלל, או 
ולא אעביר ולא אמסור כל חלק מהם או כל זכות או טובת הנאה בהם לצד שלישי כאמור או לרשות הרבים, 
אלא אם הותר הדבר על ידי הגורם המוסמך במרכז הרפואי, בכתב.  המציע/הזוכה במכרז מצהיר כי ידוע לו 

שימות ו/או המאגרים מכל סוג ומין המשמשים לביצוע ומקובל עליו כי כל החומרים ו/או המוצרים ו/או הר
המשימות על פי מכרז זה יחשבו לרכוש המרכז הרפואי, הן בתקופת המכרז ו/או הזכיה על פיו והן לאחר תום 

 תקופה זו.

 

 המציע/הזוכה במכרז  מצהיר כי ידוע לו שתוקף סודיות מידע רפואי הנו ללא תפוגת זמן. .3

 

יפותחו ו/או יבוצעו כתוצאה מהמכרז, מביצוע ההסכם על פיו  לרבות טפסים  כל החומרים והמוצרים אשר .4
ו/או מערכת ממוחשבת יחשבו כקניינו הבלעדי של המרכז הרפואי . למען הסר ספק מוסכם כי אין להשתמש 
במידע, בסודות מקצועיים, בחומרי השירות, מסמכים, מסמכי מחשב וכדומה שלא לצורך אספקת הטובין/מתן 

 ת/ביצוע העבודות או להעבירם לגורם שלישי אלא באישור הנהלת המרכז הרפואי בכתב.השירו
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המציע/הזוכה במכרז  מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע וכל סוד מסחרי שהגיע או יגיע לידיעתו  .5
צועי במסגרת  ו/או בהקשר לפעילותו מול המרכז הרפואי ולא להעביר בכל צורה שהיא כל מידע ו/או סוד מק

לאדם ו/או לגוף כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש שלא בהקשר לעבודתו עבור המרכז הרפואי או באמצעות 
אחרים. המציע/הזוכה במכרז  לא יוציא כל מידע רפואי, מידע על שוהים בבית החולים, עובדים או כל מידע 

מידע )דיגיטילי, פיזי או כל צורה סודי אחר אל מחוץ לתחומי בית החולים. הדברים אמורים לגבי כל צורה של 
 אחרת(, אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי הנהלת המרכז הרפואי. 

 

המציע/הזוכה במכרז  לא יעבד המידע בכל אמצעי שאיננו רכוש בית החולים אלא אם כן ניתן לכך אישור  .6
 מפורש על ידי הגורם המוסמך ובכתב.

 

כל הניתן לצורך אבטחת המידע והסודות המקצועיים.  המציע/הזוכה במכרז מצהיר בזה כי יעשה .7
 המציע/הזוכה במכרז מצהיר בזה כי יפעל בנושא זה אף בהתאם להנחיות המרכז הרפואי, ככל שיינתנו. 

 

אין באמור בסעיף זה ובהנחיות שיינתנו על ידי המרכז הרפואי כדי לגרוע מאחריות המציע/הזוכה במכרז בכל  .8
 צורה שהיא.

 

לבדו באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו למרכז הרפואי  אה במכרז יישהמציע/הזוכ .9
הלל יפה ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות מטופלי המרכז הרפואי ו/או לגופו של כל 

 ה ועל פי מסמכי המכרז.אדם ו/או גוף כאמור אשר נגרם כתוצאה מכך שלא עמד בהתחייבויותיו על פי מסמך ז

 
המציע/הזוכה במכרז מתחייב לתקן, להיטיב, להשלים, ככל שניתן, כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד  .10

 כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר קורתם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי.  

 

בגין כל הוצאות ו/או תביעות שתוגשנה נגדו בגין המציע/הזוכה במכרז מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי  .11
נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד להם אחראי המציע/הזוכה במכרז ,כאמור לעיל, בתוספת הוצאות 

 משפטיות ושכר טרחת עורך דין וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המרכז הרפואי.

 

המציע/הזוכה  ידי על המידע אבטחת נהלי קיום נתלבחי בקרות לבצע הזכות את לעצמו שומר המרכז הרפואי .12
המרכז  ידי על שתיקבע זמן תקופת בתוך שיימצאו הליקויים את לתקן המציע/הזוכה במכרז  מתחייב . במכרז 
 .הרפואי

 

המציע/הזוכה במכרז  מתחייב לעדכן את המרכז הרפואי בכל אירוע אבטחת מידע או שינוי שהתבצע  בתחומו  .13
ויכול להשפיע על אבטחת המידע של מידע ו/או סודות מקצועיים של המרכז הרפואי, שברשותו או באחריותו 

)כגון  : שינוי כלשהו במערכות מידע ,העסקת קבלני משנה , שינוי /הוספת עובדים וכו'( ולקבל אישור על כך  
 מראש מהמרכז הרפואי.

 

 בתחומי מטעמי שיעבדו העובדים כל את יםלהחת אני מצהיר בזה כי ידוע לי שהיה ואזכה במכרז יהא עלי  .14
 לפני ג' להסכם ההתקשרות על פי מסמכי המכרז, בנספח המופיע סודיות הצהרת או עבורו על המרכז הרפואי

לבקר מימוש הנחיה זו בכל עת ובכל  הזכות את לעצמו שומר המרכז הרפואי. במרכז הרפואי העבודה תחילת
 דרך שימצא לנכון. 

 

לכל עובד שיימצא כי לא הוחתם ₪  1000מקרה ותמצא חריגה מסעיף זה, הפיצוי המוסכם הנו מוסכם עלי  כי ב .15
על הצהרה כאמור. אין בקנס זה או בבקרה זו בכדי לגרוע מאחריות הזוכה במרכז כפי שהוגדרה בסעיפי מסמך 

 זה. 

 

סודית של ההסכם בין ידוע לי ואני מסכים כי היה ואפר  את ההנחיות הקבועות במסמך זה יראו בכך הפרה י .16
הצדדים.  במקרה זה, יהיה רשאי המרכז הרפואי, על פי בחירתו, בנוסף על כל זכות שיש לו על פי כל דין, לבטל 
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את ההסכם ו/או את זכייתי במכרז לאלתר או להשהותו וכן לדרוש פיצויים על הנזקים ו/או הפסדים שנגרמו 
 לו כתוצאה מההפרה.

 
 

 ולראיה באתי על החתום
 

    :היום

 שנת בחודש יום 

 

 המציע:

   

 ת"ז שם פרטי ומשפחה 

 

 

   

 חתימה כתובת
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  למסמך א' נספח א'

 

 תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו             

 

_______________   ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "המציע"( המבקש להתקשר עם עורך 

 ______ לאספקת _______________ עבור __________________.   התקשרות מספר ________

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

)להלן:   1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.  "(. אני מאשר/ת כי הוסברהחוק עסקאות גופים ציבוריים"

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011-יני העבודה, התשע"בלהגברת האכיפה של ד

 לאותו חוק. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  מועד ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

רות מספר____________________ לאספקת ____________________ "( מטעם המציע בהתקשלהגשה

 עבור ___________________.

  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתת בפסק דין  ביותר משתי עבירו הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 ___________            ____________                      ____________ 

 חתימה וחותמת                                    תאריך                                     שם

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת             מספר רישיון                      תאריך      

 
 


